Stánky kultúrno-spoločenského života prešli 70-ročnou cestou
Dunajská Lužná vznikla v roku 1974 spojením obcí Jánošíková, Nová Lipnica Nové Košariská. Až do spojenia všetky tri samostatné obce žili svojim kultúrnospoločenským životom, ktorý sa sústreďoval hlavne v kultúrnych domoch. Kultúrne domy boli síce malé, ale pri kultúrnej akcii praskali vo švíkoch.
Pozrime ich históriu i súčasnosť..

OBEC JÁNOŠÍKOVÁ, V SÚČASNOSTI MIESTNA ČASŤ JÁNOŠÍKOVÁ
Kultúrny dom bol v strede
obce, konali sa v ňom
divadelné predstavenia,
tanečné zábavy, oslavy výročí,
žiacke programy, diskotéky. Na
podujatiach bola vždy bohatá
účasť.
V roku 1993
budovu obec
predala
súkromnému
podnikateľovi,
ktorý v nej
zriadil
autodielňu.
Fotografia
predstavuje
stav v r. 2003.

OBEC NOVÁ LIPNICA, V SÚČASNOSTI MIESTNA ČASŤ NOVÁ LIPNICA

Častými podujatiami
v kultúrnom dome boli tanečné
zábavy a estrádne vystúpenia.

Kultúrny dom bol na konci súčasnej
Lipnickej ulice a slúžil aj ako
kinosála.

V súčasnosti je v jednej časti predajňa
zmrzliny a celá budova sa prestavuje
a nadstavuje.

Kultúrny dom po vybudovaní
Klubu mládeže sa prestal
využívať, chátral a postupne ho
vandali ničili. V súčasnosti na
jeho mieste stojí rodinný dom.

V r. 1971 lipnickí mládežníci presadili
zámer vybudovať väčší kultúrny stánok –
Klub mládeže. Na fotografii vidieť
výkopové práce. Klub mládeže bol
dokončený až v r. 1976, keď už N. Lipnica
sa stala súčasťou Dunajskej Lužnej.
Po spojení obcí sa centrom kultúrneho života stal väčší kultúrny dom v časti N. Košariská a táto
budova Klubu mládeže začala slúžiť iným účelom. V súčasnosti je tu materská škola a stacionár.

OBEC NOVÉ KOŠARISKÁ, V SÚČASNOSTI MIESTNA ČASŤ NOVÉ KOŠARISKÁ

V strede obce na námestí bola táto budova kultúrneho domu,
kde sa konali všetky dôležité kultúrno-spoločenské i politické
podujatia. Na fotografii je zhromaždenie občanov Nových
Košarísk pred prípravou na žatvu v roku 1951.

Fotografia budovy v roku 2002
Fotografia budovy z roku 2014
Po postavení nového kultúrneho domu bola budova využívaná ako
predajňa. V 60.-70. rokoch tu bola Samoobsluha a v bočnej časti Mäsoúdeniny. Isté obdobie v jednej časti bol bazár, neskôr obchod Všetko za
49 Sk, predajňa vína. Potraviny VIMA v budove pretrvali dve desaťročia.
V súčasnosti sú v budove rôzne predajne i rýchle občerstvenie.

V ROKU 1960 BOL V NOVÝCH KOŠARISKÁCH POSTAVENÝ NOVÝ
KULTÚRNY DOM

V tejto budove bola v 50. až 60.
rokoch kinosála, dvakrát
týždenne sa premietali filmy
pre dospelých a v nedeľu
popoludní pre deti.

V súčasnosti je v budove
reštaurácia, predaj kovových
výrobkov a predaj kvetov.

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V ROKU 1987-88

So stavbou kultúrneho domu sa začalo v r.
1959. Staval sa v Akcii Z, občania každú
sobotu prichádzali pomáhať na stavbu.
Mládežníci aktívne pomáhali pri stavbe
i úprave okolia.

V 60. r. a začiatkom 70.
r. boli na poschodí
umiestnené kancelárie
JRD Úsvit.

Fotografia zo 70. rokov je svedkom, že na oslavách
občania zapĺňali sálu až do posledného miesta.

Kultúrny dom v roku 1973.

Po rekonštrukcii bol kultúrny
dom premenovaný na
miestne kultúrne stredisko, na
fotografii z roku 1995 je
pohľad na budovu od Hlavnej
ulice.

Po spojení obcí do Dunajskej Lužnej
bolo potrebné zrekonštruovať
kultúrny dom. Rekonštrukcia sa robila
v rokoch 1987-88, v sále boli
umiestnené posuvné schody so
sedadlami, ktoré sa využívali pri
oslavách a premietaní filmov.

Tradičné vianočné posedenie dôchodcov v roku 2005.

MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V SÚČASNOSTI

V roku 2006 sa začalo
s rekonštrukciou a prístavbou
kultúrneho strediska
z prostriedkov EÚ, práce boli
ukončené v roku 2008.

Fotografie z roku 2014 predstavujú štyri pohľady na súčasné MKS.
Otvorenie
kováčskej
galérie
a výstavy
kniežacie
mohyly
v roku 2012.

Koleso života

Výstava ruží v r.
2012 v malej sále
kultúrneho
strediska.

Vystúpenie mažoretiek
v roku 2013 vo veľkej
sále kultúrneho
strediska.

Ukážky pohrebnej keramiky
z kniežacích mohýl.

V MKS sa v súčasnosti organizujú plesy, zábavy, posedenia, výročné schôdze, výstavy, kultúrne programy, stretnutia mamičiek s deťmi i predajné akcie. Na
poschodí sa nachádza miestna knižnica a kováčska galéria s výstavou o kniežacích mohylách. Na prízemí sú vyhradené priestory pre výtvarné oddelenie ZUŠ.
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