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Marián KUKELKA, moderátor:
"Dom kultúry Lúky v bratislavskej Petržalke je v žalostnom stave. Zatiaľ čo jednotlivé kluby a
krúžky udržujú vnútorné priestory, ako sa dá, sociálne zariadenia, fasáda budovy či rozbité staré
drevené okná nutne potrebujú rekonštrukciu. Mestská časť však ide cestou jedného elitného
kultúrneho domu - Zrkadlového hája. Zisťovali sme, čo bude ďalej s legendárnym kultúrnym domom."
M. KATUŠKA, redaktor:
"Reakciou starostu Vladimíra BAJANA na viac než 2-tisíc podpisov v petícii za zachovanie DK
Lúky bol prísľub rekonštrukcie aspoň hygienických zariadení ešte v tomto roku. Toalety z čias
socializmu a splachovanie pomocou šnúrky od topánok totiž zarážajú aj zahraničné návštevy
kultúrneho stánku. Darina DUFFEKOVÁ z kultúrneho domu."
D. DUFFEKOVÁ:
"Kultúrny dom už má dvadsaťtri rokov. Nič sa tu, zásadné zmeny, ani zásadná investícia nebola
prisúdená."
M. KATUŠKA:
"Vedúci umeleckých či športových krúžkov sa obávajú, že im kultúrny dom zavrú."
D. DUFFEKOVÁ:
"Príde sem hygiena a nás uzavrie sama."
M. KATUŠKA:
"Petržalka má aj ďalší kultúrny dom - Zrkadlový háj. Ešte v decembri miestni poslanci rozhodli, že
ho v tomto roku zrekonštruujú za viac než 300-tisíc eur. Zástupca starostu Martin MIŠKOV."
M. MIŠKOV:
"Neznevažujem aktivity a kultúru, ktorá sa vykonáva v DK Lúky. Naozaj je to otázka peňazí.
Vyslovil som názor, že či nie je lepšie mať niečo jedno dobré, pekné, kultúrne zariadenie, ako
viacero."
M. KATUŠKA:
"Dom kultúry Lúky pritom, podľa vedúcich krúžkov, hospodári lepšie než Zrkadlový háj. Túto
informáciu sa nám však nepodarilo overiť. Záverečný účet za kultúrne zariadenia ešte miestni poslanci
neschválili. Či mestská časť splní sľub starostu, že zrekonštruujú aspoň sociálne zariadenia ešte v
tomto roku, odpovedá tlačová tajomníčka Petržalky Michaela PLATZNEROVÁ."
M. PLATZNEROVÁ, telefonát:
"Tak, ako starosta prisľúbil, rekonštrukcia je momentálne v štádiu príprav. Konkrétne sumy a
termíny budú zverejnené po ukončení všetkých nevyhnutných procesov vrátane verejného
obstarávania."
M. KATUŠKA:
"Michal KATUŠKA, RTVS."

