Príbeh „Sídliska pri futbalovom štadióne“ a jeho obyvateľov
Rada Miestneho národného výboru (MNV) v Jánošíkovej dala v roku 1967 súhlas k postaveniu sídliska v obci. Podľa projektu malo mať sídlisko kapacitu 217
bytových jednotiek, pozostávalo zo 17 objektov s 3- a 4- izbovými bytmi, ktoré sa predávali na kľúč do osobného vlastníctva. Výstavba sa mala začať v štvrtom
kvartáli 1971 a dokončenie bolo plánované na druhý kvartál 1973. Stavebné povolenie dal Okresný národný výbor Bratislava-vidiek až 10. novembra 1972.
Najmä výstavba občianskeho vybavenia (zabezpečenie vykurovania a odvádzanie odpadových vôd) sa oneskorila a nakoniec tento problém musela doriešiť obec
Dunajská Lužná. Prví obyvatelia sa začali sťahovať už od roku 1974 a postupne sa počet obyvateľov v obci výrazný zvýšil. Kým v roku 1970 mala obec Jánošíková
715 obyvateľov, v roku 1980 mala už miestna časť Jánošíková 1219 obyvateľov. Na sídlisko sa nasťahovali najmä rodiny s malými deťmi. V rokoch 1977-78 nastal
najprudší nárast počtu žiakov v škole, ZŠ navštevovalo 565 žiakov, čo bol najvyšší počet žiakov v celej dovtedajšej histórii školy. V tomto období boli na 1. stupni
dve paralelné triedy, na 2. stupni 3 paralelné triedy a v niektorých ročníkoch i 4 paralelné triedy. Pre porovnanie – v súčasnosti (2014) navštevuje ZŠ 573 žiakov!

Pohľad na sídlisko z futbalového štadióna v r. 1974, kedy už mala
byť dobudovaná potrebná občianska vybavenosť (aj kotolňa)

Pohľad na zrenovované sídlisko z futbalového štadióna v roku
2014 – v pôvodnej kotolni je pekáreň a samoobsluha

DOMINANTOU SÍDLISKA OD ROKU 1974 AŽ DO DOBUDOVANIA KOTOLNE V ROKU 1980 BOLI KOMÍNY, DNES DOMINUJE ZELEŇ
Od roku 1974 sa začali do bytov na sídlisku sťahovať prví obyvatelia, ale kotolňa pre vykurovanie celého sídliska nebola ešte zďaleka dobudovaná. Byty si
obyvatelia začali vykurovať elektrickými ohrievačmi a radiátormi, ale elektrický prúd nepostačoval a vypadával. Keď nebola elektrina vypadla aj voda. Po vodu sa
chodilo k susedom, ktorí mali studne. S vykurovaním si obyvatelia vynaliezavo pomohli a začali kúriť naftovými kachľami a plechovými rúrami odvádzali dym až
nad 4 a 5 podlažné domy. Túto raritu a dominantu sídliska stvárnil humoristicko-satirický časopis Roháč, ktorý priniesol v roku 1976 o sídlisku reportáž.

Pohľady z detského ihriska v zime 1977

Tie isté pohľady z ihriska v lete 2014

Ako sa dali vyviesť
komíny z bytov?
Z okna sa vybralo
sklo, dali sa tam
plechy s vyrezanou
dierou a plechová
rúra sa vyviedla až
nad strechu. Kúrilo
sa najčastejšie
naftou, ale aj
drevom a uhlím.

Roháč, 1976

Brezová ulica a detské ihrisko (preliezky) v roku 1978

Tie isté pohľady na Brezovú ulicu a detské ihrisko v lete 2014

Príbeh sídliska a jeho obyvateľov bol zostavený s využitím záznamov z kroniky obce Jánošíková a obce Dunajská Lužná, výpisov zápisníc Rady MNV Jánošíková a MNV Dunajská
Lužná, dokumentácie obyvateľov – stavebníkov sídliska, časopisu Roháč z roku 1976 a osobných spomienok obyvateľov sídliska. Vyjadruje naše poďakovania obci Dunajská
Lužná, že nás prijala medzi seba. Naše prisťahovanie prinieslo na začiatku veľa problémov, ktoré musela obec v rokoch 1974 až 1980 riešiť. Napriek ťažkým začiatkom sme si
postupne v obci vybudovali príjemný domov, vychovali svoje deti a stali sa súčasťou miestnej komunity.
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