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Pred 120. rokmi (4.11.1895) sa narodil v Hošťálkovej (Česko) katolícky kňaz Bohumil Kadlečík. 
Teológiu študoval vo Viedni. V rokoch 1918-1954 kňazsky pôsobil v Bielsku, Štramberku, Modre, 
Bratislave-Rači a v rokoch 1954-1962 v Pustých Úľanoch. Autor článkov o modranskom sirotinci, 
o problematike škôl pre hluchonemých ap. 
 
Pred 105. rokmi (3.11.1915) sa narodil v Oisseau (Francúzsko) dobrovoľník, účastník SNP Jules Locret. 
Bol jedným z francúzskych vojakov, ktorí pod vedením kapitána de Laurinnena sa pripojili 
k Slovenskému národnému povstaniu. Prichádzajúc vlakom z Budapešti ilegálne prekročili maďarsko-
slovenské hranice práve pri Galante, v noci 19.8.1944. Ich pamiatke je venovaná pamätná tabuľa 
umiestnená na budove Železničnej stanice v Galante. 
 
Pred 30. rokmi (5.11.1985) umrel v Bratislave spevák Karol Duchoň. Jeho dráha speváka populárnych 
piesní sa začala v r. 1968, keď vyhral spevácku súťaž o Zlatú vločku Calexu v Zlatých Moravciach. 
Pravidelný účastník televíznych hitparád, domácich a zahraničných festivalov populárnej hudby. 
Držiteľ striebornej Bratislavskej lýry (1973) a zlatej Bratislavskej lýry (1974).  Nahral takmer 300 
nahrávok pre slovenský rozhlas a televíziu. Za jeho celoživotný prínos do hudobnej kultúry mu bola 
udelená cena Aurel (2006). V rodnom meste bola odhalená jeho busta (2012), ktorého autorom je 
akademický sochár Ladislava Sabo,  uskutočňuje sa aj hudobné podujatie Kantiléna Karola Duchoňa - 
Žiješ v našich srdciach (2000-). Karol Duchoň je galantským rodákom. 
 
Pred 210. rokmi (7.11.1805) sa narodil vo Veľkom Grobe záhradník, publicista František Hillebrandt. 
Pôsobil vo Viedni ako hlavný záhradník v službách Habsburgovcov v ich záhradách Belvedere. 
Upravoval aj záhrady grófa Jána Zichyho vo Fejérskej a komárňanskej župe. V rokoch 1842-1852 
podnikal prieskumné cesty po Alpách. Publikoval v odbornej tlači. 
 
Pred 40. rokmi (10.11.1975) umrela v Stupave baletná umelkyňa Ružena Hrůzová-Mašková. Pôsobila 
ako členka baletu Slovenského národného divadla v Bratislave (1927-1933), viedla baletné školy  
(1933-1941 a od 1951) v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach a v Galante, kde 
vychovala desiatky umelcov a stovky neprofesionálnych záujemcov. 
 
Pred 200. rokmi (18.11.1815) umrel stoličný hodnostár gróf František Esterházy. Po štúdiách 
hospodáril na rodových majetkoch. V roku  1805 kúpil Pavlice a Hoste, pripojil ich k svojmu 
šintavskému panstvu. Na svojich majetkoch sa usiloval o moderné spôsoby hospodárenia, zavádzal 
pestovanie netradičných plodín. Podporoval manufaktúry. Jeho syn Michal zdedil tomášikovské, 
Karol šintavské panstvo.  C.K. komorník (1780), župan Mošonskej stolice (1784), radca uhorskej 
dvorskej kancelárie (1796). 
 
Pred 190. rokmi (25.11.1825) umrela v Záhrebe rakúska spisovateľka Maria Therese  Artnerová. Už 
v detstve prejavila básnické a maliarske sklony. Žila v Šoprone, v Uhrovci, Bučanoch, Viedni a 
a Záhrebe. Po samostatnej básnickej zbierke sa pokúsila o epos i o dramatickú tvorbu. Svoje literárne 
diela publikovala v novinách,  alamanachoch.  Zborník k jej 240. výročiu narodenia zostavila PhDr. 
Anna Jónásová pod názvom Theone (Galanta, 2012). M. T. Artnerová sa narodila v Šintave. 
 


