Miestna časť Nová Lipnica sa rozrastá
V polovici minulého storočia Nová Lipnica bola malou samostatnou obcou. V obci bolo 67 domov, dojčenský ústav, hospodársky objekt Svoradov
dvor s mlynom, malý obchodík a hostinec. Obec tvorila jediná dlhšia ulica (v súčasnosti Lipnická ulica) a malá ulička smerom do susednej obce
(v súčasnosti Miloslavovská ulica). Na začiatku obce boli len štyri domy, potom dlhá nezastavaná ulica a až od cintorína bola obec po oboch
stranách zastavaná. Obec končila pri zákrute súčasnej Lipnickej ulice.

NA ROHU LIPNICKEJ A MILOSLAVOVSKEJ UL.

NA ZAČIATKU LIPNICKEJ ULICE
V 60. r. minulého
storočia sa zastavala
najprv pravá strana
a potom i ľavá
strana ulice.
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Na fotografii z r. 1948 sú deti na začiatku súčasnej Lipnickej ulice,
ktorá v tom čase bola po oboch stranách až po cintorín nezastavaná.

Okrem Lipnickej ulice v minulosti
bola v obci ešte malá „ulička“, ktorú
vidíme na fotografii z 50. r. min.
storočia. Na rohu uličky až do 80. r.
stál tento sedliacky dom so slamenou strechou, fotografia je z r. 1954.

Jeden zo štyroch
domov v r. 1951, ktoré
stáli osamotené na
začiatku obce.
Dom bol prestavaný a
na fotografii z r. 2014
je jeho súčasný vzhľad.

http://mapa-mapy.info.sk/mapa/dunajska-luzna-nova-lipnica-slovenska-republika/

Na fotografii z roku 2014 je dom, ktorý je
postavený na mieste domu so slamenou strechou.

STRED OBCE V MINULOSTI A V SÚČASNOSTI
Stred
obce
tvorila
zvonica
na
malom
námestí.
V 60. rokoch bola ku
zvonici postavená
autobusová čakáreň.

Fotografia zvonice a okolia z roku
2014 dokladuje, že nevzhľadná
čakáreň bola odstránená.

Zástavbu v strede obce naproti zvonici na súčasnej Lipnickej ulici tvorili
typické dedinské domy. Rodinný dom so širším priečelím i menší vedľa
neho prešli rekonštrukciou. Okrasné stromy, kríky a čakáreň na fotografii
z roku 2014 zakrývajú ich priečelie.

V strede obce i opačným smerom
boli typické dedinské domy z konca
19. a zač. 20. stor. so širším priečelím
a veľkými sedlovými strechami.

Na fotografii z r. 2014 vidíme,
že všetky domy už prešli
menšou alebo komplexnou
rekonštrukciou.

NA KONCI LIPNICKEJ ULICE

V r. 1942 na konci súčasnej
Lipnickej ul., kde začína zákruta,
stál na rozsiahlom pozemku veľký
dedinský dom stavaný do písm. L.

V neskorších rokoch bol odstránený
a na fotografii z r. 2014 vidieť, že na
jeho mieste stoja úplne iné domy.

Na konci súčasnej Lipnickej
ulice v bývalom rodinnom
dome v 50. rokoch bol
zriadený kultúrny dom.

Na fotografii z roku 2014
vidieť, že na tomto mieste stojí
moderná budova ateliéru.

Vo veľkom rozsiahlom dome okrem
kultúrneho domu bol i MNV. Po
postavení Klubu mládeže a odsťahovaní
MNV, budova úplne schátrala.

Na fotografii z roku 2014 je
rodinný dom postavený na
mieste schátralej budovy.

V 60. ROKOCH SA LIPNICKÁ ULICA PO OBOCH STRANÁCH ZASTAVALA

Po ľavej stane Lipnickej ulice sa v
60. rokoch stavali domy s rovnou
strechou i so sedlovou strechou.

Fotografia z roku 2014 ukazuje,
že tieto domy majú novú
omietku.

Na fotografii z 80. r. je Lipnická
ulica, po pravej strane sa
v 60. r. stavali poschodové
domy s rovnými strechami.

Na fotografii z r. 2014 sú tie isté domy
prekryté vyrastenými ihličnatými
stromami, na niektorých bola rovná
strecha nahradená malou strieškou
a na väčšine je nová omietka.

Na fotografii zo 60. rokov vidíme,
že dom pri cintoríne stál
osamotený.

Na fotografii z roku 2014 vidieť,
že lokalita je zastavaná z oboch
strán.

NA KONCI 20. STOROČIA RÝCHLO PRIBÚDALI NOVÉ ULICE
Od roku 1994 začal stavebný boom i v miestnej časti Nová Lipnica. Postupne sa vytvárali nové ulice: Kvetná, Pekná, Letná, Záhradná, Kvetoslavovská, Stromová,
Šalviová, Morušová, Agátová, Bazová, Lúčna, Astrová, Azalková, Sadová. A tak z malej obce Nová Lipnica je v roku 2014 rozsiahla časť obce Dunajská Lužná
s modernými domami a pekne upravenými ulicami. V súčasnosti (k 23. 7. 2014) má časť Nová Lipnica 1 047 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt.
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