Detské ihriská alebo priestor na oddych pre malých aj veľkých
V minulosti neboli v obci vybudované žiadne detské ihriská. Ku každodenným hrám deti a mladí využívali prírodné jamy a priehlbiny po ťažbe štrku a piesku.
Časom v týchto lokalitách náletové stromy a kríky vytvárali vhodné prírodné scenérie na letné hry i zimné sánkovanie. V Jánošíkovej bola takýmto miestom jama,
hrádza i priestor za Lurdskou jaskyňou vedľa kultúrneho domu. V Novej Lipnici bola jama naproti cintorínu plná detí v lete i v zime a ďalším obľúbeným miestom
bola lúka končiaca priehlbinami za zákrutou smerom na cestu do Šamorína. V Nových Košariskách boli vyhľadávaným miestom tzv. obecniská (obecné pozemky),
ktoré sa tiahli od evanjelického kostola až k miestam, kde sú nájomné domy. Ďalším obľúbeným miestom na šantenie a rôzne hry slúžila ochranná hrádza.
Svoju nezastupiteľnú úlohu pre život detí dnes plnia detské ihriská. Prvé detské ihriská sa začali postupne od 50. rokov v obci budovať pri materských školách. Od
80. rokov k nim pribudli verejné detské ihriská, ktoré zmenili svoju tvár a niektoré z nich aj svoje pôvodné využitie. Viaceré z detských ihrísk sa využívali a aj
v súčasnosti využívajú na organizovanie významných obecných kultúrnych a spoločenských podujatí. Ihriská sa tak stávajú miestom stretnutia generácií.

POHĽAD NA DETSKÉ IHRISKÁ, KTORÉ BOLI POSTUPNE OD 50. ROKOV VYBUDOVANÉ V AREÁLOCH MATERSKÝCH ŠKÔL
V r. 2004 bola zrušená MŠ v
Nových Košariskách. V r. 2004
sa v areáli konalo 1. Európske
Rómske kováčske sympózium.
Odvtedy je ihrisko opustené.

Prvé detské ihrisko bolo
súčasťou MŠ v bývalom
kláštore v Jánošíkovej,
ktorá sa otvorila v r. 1946.

MŠ na Linickej ul. č. 394 bola otvorená v roku 1950.
Detské ihrisko v krásnom zelenom areáli slúži od koncu
roku 2013 aj deťom v novej MŠ (vpravo dole).

Po zrušení MŠ v roku 1990 sa na ihrisku v areáli bývalého
kláštora v Jánošíkovej konali počas celého roka rôzne
zaujímavé podujatia pre deti.
Od roku 2013 je asi
polovica pôvodného
detského ihriska
súčasťou novej MŠ
v areáli bývalého
kláštora (a bývalej MŠ)
na Jánošíkovskej ulici.
Ihrisko je upravené a
pekne dobudované.

Deti MŠ v šk. roku 1976/77.

R. 2014: dnes je na tejto časti
ihriska parkovisko

Areál ihriska MŠ v Novej
Lipnici s deťmi v r. 1986.

Karneval detí na ihrisku v r. 1975.

Ten istý pohľad na ihrisko v r. 2014.

Pohľad na detské ihrisko
v MŠ na Lipnickej ul.
č. 417/2 (Foto: r. 2014).

MŠ v časti Jánošíková bola
otvorená v r. 1980 – hore
je pohľad na detské
ihrisko z r. 1981, dole
súčasný stav v r. 2014.

PRVÉ VEREJNÉ DETSKÉ IHRISKÁ V ČASTIACH JÁNOŠÍKOVÁ A NOVÉ KOŠARISKÁ VYBUDOVANÉ V 70. AŽ 80. ROKOCH A ICH PREMENA

Detské ihrisko na sídlisku v časti Jánošíková bolo vybudované
v 80. r. Vľavo je záber z r. 1977, vpravo je pohľad v r. 2014 na
ihrisko po rekonštrukcii, ktorá bola ukončená v r. 2012.

Detské ihrisko
bolo v 70. r.
vybudované
aj v Nových
Košariskách
v areáli MKS.
Fotografie sú
z roku 2005.
Na ihrisku sa konali významné kultúrne podujatia. Fotografia vľavo je z priebehu 2.
Európskeho Rómskeho kováčskeho symp., kde vidieť v pozadí domček s preliezkou.

Pohľad na miesto, kde bolo
detské ihrisko, tesne pred
dostavbou MKS (foto: 2006).

Súčasný pohľad z r. 2014 – na
mieste bývalého ihriska je nová
prístavba MKS a remeselný dvor.

PRVÉ VEREJNÉ DETSKÉ IHRISKO V ČASTI NOVÁ LIPNICA VYBUDOVANÉ NA KONCI 90. ROKOV A JEHO PREMENA
Takýto pekný domček bol na
detskom ihrisku
v N. Lipnici.

Foto: 2000

Z pôvodného domčeka zostali už
iba pozostatky konštrukcie.

Foto: 2014

Foto: 2007

Foto: 2014

Na fotografiách vidieť postupné premeny detského
ihriska v Novej Lipnici na Lipnickej ulici. Ihrisko
vybudovala obec a bolo otvorené v r. 1997. V
súčasnosti už neposkytuje pre deti očakávané
vybavenie, aké je bežné na iných detských
ihriskách. Z pôvodného ihriska sa zachovali iba
hojdačky (vpravo) a v areáli je basketbalové
ihrisko. Dnešné ihrisko má skôr charakter parčíka.

Foto: 2014

UKÁŽKY NOVÝCH DETSKÝCH IHRÍSK A ODDYCHOVÝCH AREÁLOV, KTORÉ SA VYBUDOVALI V OBCI Z INICIATÍVY MIESTNEJ KOMUNITY
V posledných rokoch s rozrastaním obce a pribúdajúcim počtom obyvateľov sa vybudovali vo všetkých miestnych častiach z iniciatívy miestnej komunity, mimovládnych organizácií a v spolupráci s obcou nové detské
ihriská a plochy pre oddych malých aj veľkých. Išlo o pozitívne zmeny prostredia cez malé projekty, ku ktorým významne prispeli obyvatelia nových ulíc a nových vznikajúcich „sídlisk“. Veríme, že všetci naši malí aj veľkí
nezabúdajú, že v blízkosti našej obce máme dnes na oddych a rekreáciu nielen detské ihriská, ale aj našu unikátnu „jamu“, hrádzu s cyklistickým chodníkom, športové areály a prekrásnu prírodu lužných lesov.
Rezbárska galéria v parku
v časti Jánošíková sa
postupne dobudovala na
rozprávkový svet pre
malých aj veľkých.
V areáli sa konajú pravidelné rezbárske sympóziá
- zábery sú z r. 2006 a 2007.

Vznik detského ihriska, ktoré vyrástlo z iniciatívy mamičiek a
OZ Ostrovček na Novej ul. v časti Nové Košariská v r. 2010,
možno nazvať aj ako príbeh „Veľkých zmien cez malé projekty,
alebo čo môžeme urobiť pre svoje deti“. Pre spríjemnenie
pobytu treba čo najskôr vysadiť ešte stromy (foto: r. 2014).

Foto: 2014

Nové detské ihrisko v časti
Jánošíková na Lipovej ul.
Ihrisko vybudovalo OZ Park Kultúry a Oddychu LIPKA,
ktoré vzniklo v roku 2010 na základe iniciatívy viacerých rodín z novovybudovanej Lipovej ul. (foto: r. 2012).

Rodičia s deťmi môžu
využiť priestory ihriska
aj za Lurdskou jaskyňou
(časť Jánošíková).
Ihrisko bolo
vybudované v r. 2010.
Areál sa využíva aj na
spoločenské podujatia.

Ihrisko na Kvetoslavovskej
ulici v časti Nová Lipnica.

Oslavy sv. Huberta v r. 2011.

V areáli Reh. zariadenia Tetis
v časti N. Lipnica je relaxačný
priestor pre deti (foto 2014).

Ihrisko na Fialkovej ulici
v časti Nové Košariská.

Obidve ihriská boli vybudované v r. 2011, ihrisko na Kvetoslavovskej ul.
bolo iniciované Zelenou DL a bolo vybudované s podporou Nadácie
SPP na mieste zanedbaného a nevyužívaného priestoru. Ihrisko na
Fialkovej ul. si rodičia svojpomocne dobudovali s podporou Zelenej DL.

Pre deti návštevníkov
reštaurácie Maštaľ
v časti Nové Košariská
je k dispozícii priestor
detského ihriska
(fotografia je z r. 2014).
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