Predajne a obchody menia svoj vzhľad
Obchody, predajne, samoobsluhy, stánky poskytujú služby našim občanom. V minulosti to boli malé obchodíky zamerané na potreby každodenného života. Po
roku 1945 vo všetkých troch obciach, z ktorých naša obec vznikla, boli takéto malé obchody. V Nových Košariskách to bol obchod u Kollera, v Jánošíkovej obchod
u Harvánkových a v Lipnici u Piatnicu. Prvé dva spomínané sú na starých fotografiách, ale fotografiu lipnického sa nepodarilo nájsť. Malé obchody boli postupne
vystriedané väčšími, priestrannejšími, niektoré sa zmenili na iné zariadenie. Na tomto paneli predstavujeme tie, kde bola k dispozícii dobová fotografia.

UŽ LEN STARŠÍ SI PAMÄTAJÚ OBCHODY, KTORÉ ZANIKLI

V súčasnosti je na jeho mieste
moderný rodinný dom, fotografia
z roku 2014.

V tomto dome na Hlavnej ul.
bol obchod s rozličným
tovarom ešte aj v 50. rokoch,
fotografia z roku 1937.

Malá predajňa s rozličným tovarom bola
na Jánošíkovskej ul. až do otvorenia
obchodného domu v Nových
Košariskách, fotografia z 30. rokov.

Po rekonštrukcii domu iba základ
betónového schodu v chodníku pred
domom pripomína pôvodnú predajňu,
fotografia z roku 2014.

V dome so širokým priečelím na súčasnej Košariskej
ulici bola Vesna – predajňa odevov a textilu až do
konca 50.rokov, fotografia vľavo je z roku 1967,
vpravo je súčasný vzhľad domu z roku 2014.

OD KONCA 50. ROKOV PREDAJNE PRIBÚDALI
Na konci 50. rokov bol na súčasnej
Hlavnej ul. otvorený obchod
s rozličným tovarom a textilom. Bol
vyhľadávaný pre široký sortiment
výrobkov (fotografia vľavo z r. 1967).
Obchod zmenil funkciu a od 90.
rokov rokov je v budove Pizzeria
(fotografia vpravo z roku 2014).
Na fotografii zo 60. rokov (vľavo) sú Potraviny na súčasnej Jánošíkovskej
ul., pretrvali až do 90. rokov. Budova prešla komplexnou rekonštrukciou
a v súčasnosti je v nej reštauračné a ubytovacie zariadenie, fotografia je
z roku 2014.

V 90. r. bol v budove otvorený
obchod VIMA, bazár, obchod
Všetko za 49 Sk. V súčasnosti je
v budove viac predajní
i ubytovacie priestory.

V 60.-80. r. bola v budove na
súčasnej Košariskej ul.
Samoobsluha a Mäsoúdeniny, foto je zo 70. r.

Spoločná budova pre obchod
Potraviny a Pohostinstvo na
súčasnej Lipnickej ul. bola
postavená v r. 1961. Na fotografii
z r. 2001 vidieť len časť budovy.

Budova bola zrekonštruovaná
a v súčasnosti je tu predajňa
Moja samoška a vedľa
Pohostinstvo Lipnica, fotografia
je z roku 2014.

V pôvodnom rodinnom
dome na súčasnej Brezovej ul. bolo v 80. r.
kaderníctvo, v 90. r.
čistiareň, potom slúžil na
bývanie, v súčasnosti je
v budove Bio pekáreň.

V roku 1980 bola na
sídlisku otvorená
predajňa Potraviny a
Mäso – údeniny,
fotografia je z roku 1994.

Stánok Zmrzlina na
súčasnej Košariskej ul.
bol otvorený v 90. r.
(foto vľavo je z r. 2002).
Na fotografii vpravo
z r. 2014 vidíme stánok
Zmrzlina v súčasnosti.

Koncom 90. rokov
predajne vystriedal
obchod Papiernictvo.
Od roku 2003 je
v budove firma
Promoactivity.

V r. 1981 bola otvorená Samoobsluha na súčasnej Hlavnej ul., fotografia
vľavo je z 80. rokov. Začiatkom 21. storočia bola v budove kratší čas
predajňa svietidiel a v súčasnosti je tu Supermarket COOP, fotografia
vpravo je z roku 2014.

Na fotografii z roku 2002 vidieť
predajňu Mäso-údeniny na súčasnej
Hlavnej ulici pri Reštaurácii Jánošík.

Svoj vzhľad budova veľmi
nezmenila, zmenil sa majiteľ
predajne, fotografia z r. 2014.

NOVÉ PREDAJNE A OBCHODY NA PRELOME STOROČIA

Fotografia z roku 2002.

V bývalom rodinnom
dome (vľavo) po
prestavbe bol koncom
90. r. otvorený obchod
Záhradkárske potreby,
v súčasnosti okrem
záhradkárskych potrieb
ponúkajú i kadernícke
a kozmetické služby.

Predajňa áut bola na
súčasnej Hlavnej ul.
otvorená koncom 20.
stor. Na fotografii
vľavo je jej vzhľad
v roku 2002, vpravo
na fotografii je súčasná podoba.
Fotografia z roku 2014.

Predajňa Dobré jablká
na súčasnej Lipnickej
ulici už od 90. rokov
minulého storočia
ponúka široký sortiment
ovocia a zeleniny.
Fotografia je z roku 2002.

Fotografia je z roku 2014.

Vľavo: Koncom 20. storočia
bola v bývalej kotolni na
sídlisku vybudovaná Pekáreň
Raciola, ktorej súčasťou bola
predajňa Potraviny, ako ju
vidíme na fotografii z r. 2005.
Na fotografii vpravo z r. 2014
vidieť, že predajňu Potraviny
nahradila Moja samoška.
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