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      Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... pandémia nezastaví! 

 

Modra – menej tradičný pohľad na evanjelické kostoly 

 

         Spomienka na vynášanie Morény a Ďasa – marec 2017 
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V čase, keď pripravujeme toto číslo Dejepisu extra, sa pandemická situácia 

výrazne zhoršuje. Denne pribúda cca 1000 nakazených a prognózy nie sú 

optimistické. My však stále dúfame, že sa to čo najskôr stabilizuje a následne 

zlepší. Je samozrejmé, že to záleží od každého z nás. 

Dodržujme preto všetky opatrenia, aj keď nie sú nikomu príjemné. Hlavne sa jedná 

o stále a správne nosenie rúška. Samozrejme, nezabúdajme aj na dezinfekciu rúk. 

Vážení čitatelia, 

v tomto čísle sa pôjdeme virtuálne pozrieť spolu s Elánom „..vláčikom do 

Modry...“. Samozrejme, všetci vieme, že až do Modry sa vláčikom nedostaneme 

a napríklad v Šenkviciach musíme prestúpiť na autobus. Viete však, čo spôsobilo, 

že vlak cez Modru neprechádza? Nás prestup v Šenkviciach využijeme na krátku 

návštevu areálu opevneného kostola v tejto obci, ktorý vyzerá skôr ako hrad. 
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Tradične, stromy alebo slnko boli proti lepším fotografiám a my sa už musíme 

ponáhľať, aby sme stihli autobus do Modry. Neodvezieme sa však rovno do centra 

mesta, ale vystúpime na zastávke pred jeho východným koncom. Tu uvidíme  

odbočku, ... 

 

...ktorá nás dovedie na miesto, kde sa postrelil Ľ. Štúr.  
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Spomienkový areál pripomínajúci zranenia Šúra nie je podľa nás dôstojne upravený. 

Bronzovú tabuľu už asi niekto ukradol. 

 

Samotné miesto postrelenia je ako-tak udržiavané. 
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V prípade reálnej exkurzie by sme si tu trochu oddýchli a pán učiteľ by nám isto 

porozprával o tom, ako na túto nešťastnú udalosť spomínajú historické pramene. 

Následne by sme sa vybrali pešo do mesta Modra. Pri terajšej virtuálnej exkurzii 

sa nám počas cesty podarilo stretnúť (podobne ako v minulosti) nejakého zvera. 

Mal však dobré maskovanie. Skúste ho na obrázku nájsť. 

 

Schovaný maskovaný zajko mal šťastie, že tu nie sme so Štúrom, lebo by určite 

skončil na pekáči. My však pokračujeme vo svojej ceste ďalej a prichádzame 

k rozsiahlemu a „opevnenému“ cintorínu. 
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V jeho ústrednej časti stojí mimoriadne verne obnovený najstarší doteraz stojaci 

modranský kostol, ktorého niektoré časti majú viac ako sedem storočí. 

 

Pred vchodom sa nachádza zaujímavá neogotická pamiatka. Viete, aký mala účel? 
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Vo vnútri kostola sa nachádzajú aj takéto „grafity“. Aby boli lepšie vidieť, trochu 

sme obrázku v počítači pomohli. 

 

Za kostolom sa nachádza novoupravený hrob Ľudovíta Štúra...  
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Takto vyzeral jeho predchádzajúci náhrobok. 

  

Na cintoríne v Modre je pochovaných okrem Ľudovíta Štúra ešte veľa významných 

slovenských osobností, skúste na internete nájsť aspoň tri z nich. 

Od cintorína sa vydáme dlhou ulicou s lipovým stĺporadím k evanjelickému lýceu. 

V ňom vyučovali Karol Štúr či Ján Kalinčiak a študovali tu aj ďalšie významné (nie 

iba) slovenské osobnosti. 
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Budova lýcea je teraz pod gesciou neziskovej organizácie. Jej zástupkyňa nám síce 

umožnila vstup, ale obrázky ponúkneme až v budúcnosti, lebo objekt prechádza 

rekonštrukciou. Od brány lýcea je už vidieť oba evanjelické kostoly a bývalú faru.  

 

Jeden z kostolov bol slovenský, druhý nemecký – podľa reči, v ktorej sa kázalo. 

Celkový pohľad na oba kostoly z väčšej vzdialenosti nájdete na prvej strane 

Dejepisu extra. Zistite, ktorý patril „Nemcom“ a ktorý „Slovákom“. O určitej 

náboženskej tolerancii svedčí aj to, že pred oboma evanjelickými svätostánkami sa 

nachádza katolícka kaplnka (v pozadí za stromami vidieť jeden z nich). 
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 Približne o 100 metrov ďalej bola vybudovaná židovská synagóga. Tá však 

v súčasnosti (po prestavbe) slúži ako bytový dom. 

 

Otázne je, či má byť bývalá sakrálna stavba takto využitá. V každom prípade je 

to lepšie riešenie ako napríklad vo Zvolene, kde je na prízemí bývalej synagógy  

ázijské bistro a na poschodí posilňovňa. O tom však niekedy inokedy... 
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Teraz pokračujeme v putovaní po Modre. Prejdeme na jej severovýchodný okraj, 

kde sa nachádza časť zachovaných hradieb, ktoré sú však prerušené  novovekými 

bránkami. 

 

Cez jednu z nich sme prešli aj my. 
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Dostali sme sa do komunitnej záhrady, ktorú zdobia aj výrobky z pálenej 

glazúrovanej keramiky od domácich umelcov. Modranská keramika je známa nielen 

na Slovensku. Ponúkame aspoň dva „obrázky“ zobrazujúce rozprávkové motívy. 
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Keď prejdeme cez komunitnú záhradu, dostaneme sa priamo na námestie, ktorého 

dominantami sú viackrát prestavovaný katolícky kostol a... 

 

... pomník Ľudovíta Štúra. 

 

Otázne je, či je správne, aby sa súsošia skoro dotýkala terasa kaviarne. Toto by 

mali zvážiť predstavitelia miestnej samosprávy, ktorí udeľujú takéto povolenia. 
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Naľavo za pomníkom sa nachádza súbor historických budov, v ktorých je Múzeum 

Ľudovíta Štúra. Na obrázku je vidieť iba prednú reprezentatívnu stavbu. 

 

Ponúkame pohľady na niektoré vystavené predmety. 
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Posledný predmet z múzea, ktorý vidíte, prezentuje „relikviu“ Ľ. Štúra. 

 

Čo myslíte, čo je na obrázku v strede dolu? 

Od budovy múzea sa vydávame k jedinej zachovanej mestskej bráne... 
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... za ktorou stojí romantický zámok s veľkým parkom. Rozsiahla rekonštrukcia 

budovy sa blíži ku zdarnému koncu. 
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Keď bude ukončená, objekt bude vyzerať ako na nasledujúcej vizualizácií. 

 
Zdroj: https://bratislavskykraj.sk/kastiel-v-modre/ 

 

V zrekonštruovaných priestoroch bude sídliť osvetové stredisko.   

Mesto bude mať, podobne ako neďaleký Pezinok, dôstojné miesto na svoju 

prezentáciu.  

V Modre je ešte viacero miest, ktoré by sa oplatilo navštíviť, ale my sa teraz 

chceme  pozrieť aj do nie tak vzdialených Budmeríc, kde sa nachádza známy 

zámok. 
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Opravený zámok v Budmericiach sa nachádza v parku prístupnom pre verejnosť. 
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Pri rekonštrukcii areálu sa ako-tak myslelo aj na bazén pri kaštieli. 

 

Ten vidíte na poslednej fotografii, ktorá  približuje túto virtuálnu exkurziu.  

Nabudúce sa pôjdeme pozrieť aj na miesto, kde bazén pri inom kaštieli nemal 

zatiaľ tak veľa šťastia ako ten v Budmericiach.  

 

Skúste zistiť, kam sa pôjdeme pozrieť. 
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Vážení čitatelia,  

 v druhej časti Dejepisu extra si zaspomíname na vydarené (prakticky) celoškolské 

akcie pripomínajúce ľudové zvykoslovie. Je veľká škoda, že nám minulé dva školské 

roky zlá pandemická situácia neumožnila vo vynášaní, topení a pálení Morény  

pokračovať. Samozrejme, realizácia všetkých našich minulých akcií bola vždy 

schválená tými inštitúciami, ktorých súhlas je zo zákona potrebný.  

Najskôr ponúkame spomienku na rok 2015. 
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Aj v roku 2016 boli žiaci vždy v bezpečnej vzdialenosti. 

 

 

Samozrejme, vždy sme pozbierali zvyšky a navyše aj upratali najbližšie okolie. 
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Podobne tomu bolo aj v roku 2017. 

 

To, ako čas letí, je najlepšie vidieť na vtedajších žiakoch 4.A, ktorí sú v strede 

mostíka. Na nasledujúcej fotografii (z jesene 2021) ich už vidíte ako veľkých 

deviatakov. 

 

Ako sme už spomínali, záleží od nás všetkých kedy a či vôbec sa v dohľadnom čase 

podobné pekné, ale aj poučné hromadné akcie (nielen na našej škole) zas 

uskutočnia. 


