Zmena architektúry domov a ulíc v časti Nové Košariská
Časť Nové Košariská (do roku 1945 obec Mischdorf) bola 22. júla 1945 premenovaná na obec Nové Košariská. Jej názov je odvodený z názvu obce Košariská-Priepasné,
odkiaľ sa presťahovala časť obyvateľstva v roku 1945 (cca 80 rodín). Podľa sčítania obyvateľstva v roku 1945 mala obec 659 obyvateľov prevažne nemeckej národnosti,
v roku 1950 mala obec 767 obyvateľov prevažne slovenskej národnosti. Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 mala časť Nové Košariská 1669 obyvateľov.
Podľa aktuálnych údajov z obecného úradu (k 23. júlu 2014) žije v časti Nové Košariská už 2 113 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v Dunajskej Lužnej.

Niektoré domy sú svedkami čias spred roka 1945 a predstavujú architektúru doby. Na niektorých sa podpísal zub času, niektoré sú udržiavané a niektoré
už neexistujú a nemáme o nich dokumentáciu... Domy majú užšie priečelie a typické okná do ulice, niekde so zabudovaným vchodom alebo bránkou.
Na Košariskej ulici
sú aj domy so
širším priečelím,
ktoré sú
zrekonštruované
a majú prvky
dnešnej doby,
drevené okná
vymenili za
plastové, nové
strechy, nové
farebné fasády
a toto dodalo ulici
veselšiu tvár.

Košariská ulica – súčasný stav.

Košariská ulica – súčasný stav.

Hlavná ulica – súčasný stav.

Aj na Krátkej ulici nachádzame domy s pôvodnou
architektúrou. Foto z r. 1967
... ale aj v súčasnosti.

Kováčska ul. – dom
s pôvodnou architektúrou.

Pôvodné domy nahradili v 60-tych rokoch novodobé štvorce, niektoré aj s manzardou, ale aj poschodový dom, v 70. rokoch prevládala v architektúre
forma poschodových domov bez strechy

Hlavná ulica – 60. roky

... a súčasný stav.

Krajná ulica – prvé domy na ulici v 60. rokoch.

Hlavná ulica v časti Nové Košariská– pôvodný dom postavený v r. 1969 (vľavo) nahradil
prvý poschodový dom, ktorý dnes sčasti zakrývajú rozrastené stromy.

Mnohé domy zmenili úplne svoj obraz

Dom zo 70. r. na súčasnej Školskej ulici nahradil moderný dom
(bez oplotenia predzáhradky) – fotografia vpravo je z roku 2014.

Dom na súčasnej Školskej ulici z r. 1958 (vľavo) doznal takúto
podobu - fotografia vpravo je z roku 2012.

Dom na Hlavnej ulici v r. 1937
v prvom dome zľava bol aj obchod.

... a v súčasnosti (2014).

Na súčasnej Krajnej ulici ale aj na Krížnej ulici vyrástli v 70. rokoch nové domy a bytovky

Nové domy boli prevažne poschodové bez strechy (r. 2014).

Na poliach za cintorínom (dnešná Krajná) pribudli v 70. r. aj
moderné rýchlomontovateľné „okále“ a aj bytovka pre policajných
zamestnancov... (fotografie sú z roku 2014)

...ale aj bytovky pre bývalých zamestnancov
Výskumného ústavu poľnohospodárskeho a pre zamestnancov PD Úsvit.

Nové bytovky a moderné domy vyrástli aj na miestach, ktoré pred niekoľkými desaťročiami boli ornou pôdou alebo pasienkami

Krajná ulica (foto je z roku 2012).

Nájomné byty na ulici Pri
kniežacích mohylách, ktoré
obec vybudovala v r. 2003.

Krajná ulica – nové sídlisko
„za cintorínom“ (foto je z r. 2013).

Na obecniskách (za evanjelickým kostolom) kedysi stáli
veľké vŕby, ktoré slúžili na pasenie domácich zvierat
a hry pre detský drobizg, vybudovalo PD Úsvit
administratívnu budovu (1989). Začiatkom 21. storočia
vyrástla nová obytná štvrť, ale aj nájomné byty, ktoré
boli postavené v roku 2003. Na mieste, kde kedysi
naše staré mamy a babky dopestovali vynikajúcu
zeleninu (v záhradníctve) vyrástli nové moderné domy.

Cestu k „vode“ a na železničnú stanicu, kde boli polia,
lemuje po pravej strane štvrť moderny 21. storočia.

Obecniská

Domy na konci Školskej ulice, kde
bolo záhradníctvo (r. 2014).

Pohľad na novú časť Školskej ul., ktorá
vyrástla na "obecniskách” (r. 2014).

Na Ulica Pri hrádzi (v „kolónii“)
vyrástla moderna (foto: r. 2014).

Kováčska ulica nadobudla moderný ráz,
predchádzajúci vzhľad sa nezachoval.
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