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Ctibor Michalka redaktor:
"2 200 ľudí sa podpísalo pod petíciu za zachovanie Domu kultúry Lúky v Petržalke. Jej organizátori
sa obávajú, že samospráva chce obľúbenú kultúrnu ustanovizeň zrušiť. Starosta Petržalky Vladimír
BAJAN odkazuje, že nič sa rušiť nebude, no petičiari spokojní nie sú. Prečo, vysvetlí Michal
KATUŠKA."
Michal KATUŠKA, redaktor:
"Iniciátorky petície sa o rušení známeho Domu kultúry dozvedeli z lokálneho periodika. V malom
stĺpčeku v ňom starosta Vladimír BAJAN odpovedá na otázku čitateľky, či mestská časť plánuje
kultúrny dom renovovať. Citujeme zo starostovej odpovede."
Citát:
"Čelíme hrozbe zavretia nielen tohto kultúrneho domu. Mestská časť nemá dostatok financií, aby
sme vedeli uspokojiť všetky požiadavky na opravy."
M. KATUŠKA:
"Darina DUFEKOVÁ, ktorá je lektorkou výtvarných kurzov v Dome kultúry, preto začala konať."
Darina DUFEKOVÁ:
"Petícia sa začala v polke septembra spisovať. Mne by to asi zrejme trhalo srdce, keby som videla
jak toto chátra."
M. KATUŠKA:
"Kultúrny dom navštevujú od škôlkarov až po dôchodcov stovky záujemcov o výtvarníctvo, tanec
a ďalšie kultúrne podujatia a kurzy. 2 206 podpisov svedčí podľa Dariny DUFEKOVEJ o záujme
Petržalčanov Kultúrny dom zachovať. Starosta Vladimír BAJAN však najprv spochybnil text
samotnej petície."
Vladimír BAJAN:
"Hlavička Petržalčania a sú tam podpisy z celého Slovenska, ja nepredpokladám, že (...?)
M. KATUŠKA:
"Jej organizátorka však oponuje, že Dom kultúry využívajú aj obyvatelia bez trvalého pobytu."
D. DUFEKOVÁ:
"Povedzte, jak ja môžem zakázať mamičke podpísať, ktorá má trvalý pobyt v Prešove a nosí si
sem dieťa. Je veľa podnájomníkov, prenájmov."
M. KATUŠKA:
"Starosta napokon informáciu o rušení Kultúrneho Domu Lúky dementoval."
Vladimír BAJAN:
"Lúky nejde nikto rušiť, ale len hľadáme a budeme komplikovanejšie hľadať v tejto chvíli peniaze
na jeho opravu."
M. KATUŠKA:
"Faktom ostáva, že priestory sú síce v zachovalom, no v staršom stave. Prezreli sme si niektoré
sály. Dlažba či parkety sú na pohľad v dobrej kondícii, no v mnohých miestnostiach vidieť popraskané
múry. Rozpočet mestskej časti, ktorý by mali zajtra schváliť miestni poslanci, s opravami nepočíta.
Tlačová tajomníčka kultúrnych zariadení Petržalky Michaela PLATZNEROVÁ."
Michaela PLATZNEROVÁ:
"Finančné prostriedky nebudú o nič vyššie, ako boli tento rok, tak je veľmi nepravdepodobné, že
budeme schopní do toho investovať väčšie množstvo peňazí."
M. KATUŠKA:
"Autorov petície preto slová starostu neuspokojili. Obávajú sa, že ak mestská časť v najbližších
rokoch výraznejšie do kultúrneho domu nezainvestuje, objekt schátra a budú ho musieť aj tak
zatvoriť."

