Ferdinand Písecký
* 25.11.1879 - Praha
+ 25.10.1934 - Bratislava
Pobočník generála M. R. Štefánika, kapitán
československých légií, pedagóg, politik, organizátor
pedagogického a kultúrneho života medzi učiteľmi,
spoluautor slovenských čítaniek pre učiteľské ústavy,
autor divadelných hier pre mládež.
Nositeľ viacerých vojenských vyznamenaní.
Pôsobil na učiteľskom ústave v Jičíne, zakladateľ
a správca Učiteľského ústavu v Modre a od roku 1919
jeho riaditeľ.
Pred príchodom do Modry precestoval takmer celý
svet a pôsobil vo vojenských i diplomatických službách.
Zaslúžil sa o pripojenie Podkarpatskej Rusi k ČSR.
Ako legionársky kapitán, niekdajší pobočník M. R.
Štefánika, si získal úctu a vážnosť všade, kde prišiel.
V modranskom učiteľskom ústave, hoci mal český
pôvod, viedol všetkých pedagógov k tomu, aby sa
dokonale naučili slovenčinu, ktorú sám dobre ovládal.
Počas jeho pôsobenia v ústave bola zavedená
slovenčina ako vyučovací jazyk.
V roku 1927 odišiel do Bratislavy, kde vykonával
funkciu krajinského školského inšpektora.
Založil obecnú knižnicu v Modre a okolitých obciach,
založil Telovýchovnú jednotu Sokol, ktorej sa stal
predsedom a na učiteľskom ústave ochotnícky súbor.
Bol jedným z hlavných organizátorov politického
a spoločenského života v Modre.
Aj po odchode z Modry ovplyvňoval činnosť
modranského učiteľského ústavu a spoločenské dianie
v meste. Pochovaný je v Modre.
Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre udeľuje
Cenu Ferdinanda Píseckého, ktorá má morálne oceniť
prístup študenta 4. ročníka k vzdelávaciemu procesu,
humanitu a šírenie dobrého mena školy.
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Ferdinand Písecký s krajanmi v USA (prvý sprava)
v roku 1917, v strede M. R. Štefánik
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