Spolky

váranie. Pred 2. svetovou vojnou niektorí naši občania chodili do Viedne
V roku 1934 bol založený vinohradtieto čerešne predávať a aj tu si
nícky spolok s tým cieľom, aby mohli získali dobré meno. Keď sa v roku
občania, majitelia vinohradov,
1918 vytvorila Československá repubpredávať svoje víno živnostenským
lika, chodili priekupníci z Čiech i
spôsobom pod viechou. Kto sa z
Moravy, ako aj z Bratislavy až do
členov prihlásil, že chce mať viechu,
Dúbravky vykupovať tieto naše
každému spolok vydal povolenie na
čerešne. Po dobu jedného mesiaca
dobu 15 dní. Majiteľ však musel
naložili na lamačskej stanici každý
zaplatiť od 1 l 10 halierov do obecnej
deň 2 – 3 vagóny čerešní, ktoré viezli
pokladne. V tomto roku 1934 bola v
do Prahy, Brna, Ostravy a ešte
obci aj oberačková slávnosť (vinoniekoľko metrákov do Bratislavy.
branie), a tak občania schuti a s
Ovocinársky spolok sa založil s tým
veľkou snahou prekopávali neúrodné
cieľom, že sa budú sadiť len kvalitné
pozemky na Konopných dieloch, Gá- stromky a stromy nekvalitné sa
tach a Krčacoch.
preštepia. Po 2 roky sa robila
V roku 1936 sa v obci založil aj
preštepovacia akcia, kde sa mnoho
ovocinársky spolok, aby sa v našom
stromov preštepilo na kvalitnejšie
chotári rozšírili aj sady. Široko-ďaleko druhy ovocia. Spolok mal aj
boli známe najmä dúbravské čerešne. striekačky (pojazdné i chrbtové), a
Boli to druhy: krátkostupké, komtak sa robili aj postrekové akcie.
panové a srdcovky – vhodné na za-

Váženie čerešní v hostinci u Zajíčka (U Báry). Štylizovaná fotografia pre bratislavskú reklamnú agentúru KIFO (rok 1946).

Na vojenskej mape z roku 1940 je vyznačený priebeh nemeckej hranice medzi
Devínom a Dúbravkou.
Občania Dúbravky sa spoločensky
Hlinkovej ľudovej strany boli proti
znášali, i hospodársky život sa
Čechom. Tak tomu bolo i u nás v
zlepšoval. Rodičia dávali svoje deti
Dúbravke. Keď Nemci obsadili
do učenia na remeslá i do školy: meš- Devín, niektorí občania išli vítať
tianske, gymnáziá i vysoké školy.
prichádzajúcich Nemcov.
No v roku 1937 – 38 sa znášanlivosť
6. októbra 1938 prevzali vedenie obce
občanov zmenila, vytvorili sa dva
členovia Hlinkovej ľudovej strany,
tábory: čechoslováci a ľudáci. Za
rozpustili obecné zastupiteľstvo,
čechoslovákov boli považovaní
ktoré bolo zložené z 18 členov na čele
členovia roľníckej a socialistickej
so starostom. Urobili tak preto, lebo
strany. Príslušníci Hlinkovej ľudovej obecné zastupiteľstvo bolo zložené
strany boli povýšeneckí, že sú určení väčšinou z čechoslovákov za stranu
na to, aby znášanlivosť občanov
soc.-demokratickú, čsl. národných soprekazili.
cialistov a roľnícku stranu. Po rozpustení obecného zastupiteľstva bol
navrhnutý komisár a 5-členný poradný zbor. Rovnako sa zriadila
Prišiel rok 1938, keď sa v celej našej
Hlinkova garda i Hlinkova mládež,
republike zostrila politická nenávisť. Garda mala čiernu uniformu i čiernu
Prívrženci Nemcov i členovia
čapicu majúcu tvar lodičky. Hlinkova

Rok 1938

mládež mala čapice hnedej farby so
žltým strapcom.
Členovia Hlinkovej gardy robili domové prehliadky u občanov sympatizujúcich s Československou
republikou, ktorí boli proti politike
Hlinkovej ľudovej strany. Domové
prehliadky sa neuskutočnili u
všetkých občanov, ktorí boli označení,
že nesúhlasia s politikou Hlinkovej
ľudovej strany, z čoho boli v obci
rôzne nepríjemnosti, rodinné a iné.
Preto gardisti od ďalších domových
prehliadok upustili.

Rok 1939
Rok 1939 bol pre nás, Dúbravčanov,
zdrcujúci. Hlavne pre občanov, ktorí
boli pre proti nemeckej mašinérii a
fašizmu. Keď dal Hitler rozkaz

obsadiť Devín, vtedy sme videli, že
až na našej chotárovej hranici medzi
Dúbravkou a Devínom chodia nemeckí vojaci a financi ako hliadky a
hneď označili kameňom hranicu.
Nemci hovorili, že to bude naveky, že
Devín bude patriť do Nemeckej ríše.
Vtedy sa u väčšiny občanov
vystupňovala nenávisť voči Nemcom, ale nedalo sa nič robiť.
Neskoršie prišli Nemci aj do našej
obce, a to protilietadlový oddiel, oddiel zákopníkov a sústredili u nás nemeckú mládež, tzv. Hitlerjugend.
Týchto chlapcov u nás cvičili a
posielali tam, kde bolo nutné. Ani to
však Nemcov nezachránilo.
V roku 1934 bolo v Dúbravke zriadené
plachtárske lietadlové cvičište a vybudovaný hangár. Cvičili tu slovenskí a českí chlapci, členovia

Dúbravský rodák Gustáv Husák, povereník pre veci vnútorné, vyznamenáva
zaslúžilých bojovníkov pri prvom výročí Slovenského národného povstania (29.
8. 1945).

organizácie Masarykova letecká liga.
Keď 21. júna 1941 Nemci napadli Sovietsky zväz, prišli z Bratislavy Hitlerjugend i so svojimi cvičiteľmi a zobrali
hangár i s náradím pre výcvikové účely
Nemcov.
Po napadnutí Sovietskeho zväzu mení
sa koncepcia politiky u prívržencov
Hlinkovej ľudovej strany. Mení sa aj v
Dúbravke, predovšetkým u mladých
chlapcov. Niektorí naši občania museli
narukovať v dôsledku čiastočnej mobilizácie, iní do základnej vojenskej
služby. Bojovali na rôznych miestach,
niektorí sa dostali až na ruský front,
ako napr. občan Anton Ružovič,
ktorého zajali ruskí vojaci. V Rusku sa
prihlásil do čsl. brigády a potom sa
vrátil domov. Rovnako sa vrátili domov
aj ostatní občania, ktorí boli v tomto
čase narukovaní, väčšina z nich sa
zúčastnila Slovenského národného
povstania.
SNP. Organizátorom Slovenského
národného povstania bol aj náš občan
dr. Gustáv Husák.
Partizánom bol aj občan Vlado Kohúcik, ktorý so zbraňou prišiel až domov
do Dúbravky. Väčšina občanov, predovšetkým mladší občania, podporovali
myšlienku Povstania, čo sa ukázalo pri
rôznych príležitostiach a prácach. Už
na inom mieste sme spomenuli, že do
Dúbravky prišiel oddiel nemeckých vojakov - zákopníkov, ktorí v okolí
Bratislavy, tak aj v našom chotári,
kopali zákopy. K týmto prácam Nemci
prinútili i našich chlapcov a chlapcov
od 16 rokov. Učni, stredoškoláci i
vysokoškoláci -- všetci museli povinne
kopať zákopy.

Ferdinand Schneider (vľavo), pôvodom
Rakúšan) a Martin Bardún zachránili
dúbravskú školu a dom kultúry pred
vyhodením do vzduchu.
A prišiel deň oslobodenia. Bolo to 5.
apríla 1945, keď v skorých ranných
hodinách prišli do našej obce ruskí
vojaci. Deň predtým, 4. apríla bola
oslobodená Bratislava. Občania ešte
pred príchodom frontu odišli do lesa,
kde si vybudovali kryty. So sebou
vzali aj dobytok, okrem ošípaných a
hydiny. Takéto kryty boli v
Brestúvkach, v Gloží, Bukovine, vo
Ferenča Dárge a vo výmole na
Glavici. Niektorí občania sa ukryli v
domácich pivniciach, aby sa mohli
starať o hydinu a ošípané. Po príchode ruských vojakov sa všetci
vrátili domov.
Po prechode frontu zahynul občan Ján
Husák, obecný pastier. Tiež bolo
poškodených niekoľko domov, a to
domy: Marka Dolinová, Michal
Vilém, Juračičová Anna, Štefko Štefan, Sedlák Ján, poškodený bol kríž
pri dome Teofila Lučaniča, kostol a
obecný dom (pastierňa). Do jedného
roka sa všetko opravilo a nastal
riadny život.
V bojoch pri oslobodzovaní Dúbravky

padlo aj 18 ruských vojakov, ktorých
neskoršie (marec 1946) exhumovali a
pochovali na bratislavskom Slavíne.
S blížiacim sa frontom chceli Nemci
vyhodiť do vzduchu budovu školy a
kultúrny dom. Vďaka zásahu miestnych občanov Ferdinanda Schneidera
(pôvodom Rakúšan) a Martina
Bardúna k tomu neprišlo.
6. apríla sa v obci zriadil revolučný
Národný výbor, ktorý sa oficiálne ujal
moci 11. mája 1945. Skladal sa z 18
členov, predsedom bol Martin Granec
a podpredsedom Viktor Sedlák.
Kanceláriou Národného výboru bol
dom č. 56 na Hlavnej ulici. Hneď po
prechode frontu sa utvorila obecná milícia z vojakov, ktorí robili v obci hliadky
a chránili obec i každodennú prácu
občanov. Sovietska armáda prevážala
cez našu obec do Rakúska stravu,
rôzny materiál i dobytok. K týmto
účelom používala aj miestnych
občanov. Takto i našich 6 chlapcov 1617-ročných zobrali hnať dobytok cez
Moravu do Rakúska a keď sa vracali
domov, opäť museli ísť previesť kone.
Boli to títo chlapci: Sedlák Václav,
Služanič Emil, Juračič Ján, Brliť Anton,
Sandtner Jozef.
Aj ostatní občania pomáhali pri obnove Červeného mosta na Patrónke,
ktorý Nemci vyhodili, ako aj
železničného mosta v Lamači. Obnova týchto mostov bola pre spoj
Bratislava-Břeclav-Praha životne
dôležitá. Aj tieto práce smerovali ku
konsolidácii hospodárskeho a
spoločenského života. V tomto období sa poskytla podpora sociálne najslabším rodinám – UNRA.

Dobrovoľný požiarny
zbor do oslobodenia
Dobrovoľný požiarny zbor v
Dúbravke bol založený pred 100
rokmi. Tvorili ho občania, ktorí sa
dobrovoľne združovali a ich úlohou
bolo chrániť majetok spoluobčanov v
prípade požiaru. K dispozícii bola
jedna ručná striekačka, ktorá sa prevážala konským poťahom a jeden
veľký sud na vodu, ktorý bol stále neplnený, pretože vody bolo málo. V
obci boli dve obecné studne, jedna
pod veľkým kostolom (horanská) a
jedna pri malom kostolíku. V celej dedine bolo 16 studní. Voda sa zo
studní ťahala ručne, vedrom upevneným na povraze, na všetky účely.
Takisto keď bol požiar, sa voda
nalievala do stroja, tzv. striekača.
Pred 50 rokmi bol už striekač modernejší. Voda sa ešte ťahala ručne zo
studne, ale stroj mal hadicu, tzv. savicu, takže sa voda mohla tiahnuť i z
niekoľko metrov hlbokej studne do
stroja a odtiaľ hadicami až na miesto
požiaru.
Rokmi sa i počet studní zvyšoval a
do roku 1957 bolo v obci 112 studní. V
roku 1958 sa vybudoval mestský
vodovod, ktorý slúži až doteraz.
Studne, v ktorých bola voda
zdravotne škodlivá, sami majitelia
zasypali, niekoľko ich ešte zostalo,
ale voda z nich sa používala iba
vtedy, ak bola porucha na vodovode.
Požiarnici v Dúbravke nielenže
chránili majetok pred požiarmi, ale
vyvíjali aj bohatú kultúrnu činnosť.
Oni boli usporiadateľmi zábav na Sil-

V roku 1930 bola z obecných peňazí pre dúbravských hasičov zakúpená koňmi
ťahaná hasičská striekačka s vahadlom na ručný pohon.
vestra (bál) a na Trojicu, keď prechá1.
Lurdská pasáčka
dzala obcou procesia Božieho tela. Na 2.
Slepý pastier
procesii išli v uniformách v štvorstu3.
Božie mlyny
poch a neskoršie v trojstupoch. Mali
4.
Hrob lásky
objednanú kapelu , ktorá hrávala na
5.
Pani richtárka
procesii a odpoludia na zábave. Tieto
6.
Kamenný chodníček
zábavy boli obľúbené nielen u miest7.
Dráma na statku
nych občanov a mládeže, ale chodili aj z 8.
Statok
okolitých dedín.
9.
Svetlo jeho očí
Bohatá bola aj divadelná činnosť
10. Hora volá
dúbravských požiarnikov. Divadlá však 11.
Kto si bez viny,
nehrávali len požiarnici, ale aj ostatné
hoď po nej kameňom
spolky v obci. Nehralo sa len doma, ale 12.
Statky – zmätky
aj v susedných obciach.
13.
Svätopluk
Repertoár
14. Strídža spod hája
Od vzniku divadelnej tradície do oslo- 15.
Pytliakova žena
bodenia v roku 1945 sa okrem iných
16. Európa horí
hrali tieto divadelné hry:
17.
Paprsky smrti

18. Jandera a Pindera
19. Čaj u pána senátora
20. Až lipa zakvitne
21.
Strašidlo
22.
Pravda víťazí
Niektoré hry sa objavili na repertoári
aj viackrát za toto obdobie a vždy
mali veľký úspech.
(Ďalšia dvojstrana, venovaná
začleneniu Dúbravky do zväzku
Bratislavy je zapísaná inou rukou
tesne pred koncom vojny 20. marca
1945. Z textu vyplýva, že v ten deň
došlo k slávnostnému „prevzatiu“
Dúbravky vedúcimi predstaviteľmi
Slovenskej republiky. Zvláštne je, že
v prameňoch sa ako dátum pripojenia
Dúbravky k Bratislave uvádza až o
rok neskorší termín apríl 1946 – pozn.
ed.)

Ministerstvo vnútra v Bratislave
výnosom zo dňa 27. februára 1945,
číslo 32-283/6-45 slúčilo obce
Dúbravku, Karlovu Ves, Lamač,
Prievoz a Račišdorf s Bratislavou a
to s platnosťou od 1. januára 1945.
Z príležitosti slávnostného prevzatia
obce do sväzku mesta Bratislavy dňa
20. marca 1945 navštívili Dúbravku
vedúci predstavitelia hlavného mesta
Slovenskej republiky.
Je isté, že okamih utvorenia veľkej
Bratislavy bude jedným z najdôležitejších medzníkov vo vývoji
našej obce v každom ohľade, čo je
zvečnené podpismi prítomných.
(Nasledujú podpisy prítomných,
medzi nimi podpisy mešťanostu,
vládneho poverenca, prednostu mestského notárskeho úradu, vládneho
radcu ministerstva vnútra, miestneho
predsedu HSĽS, učiteľov a občanov.
Z logiky veci vyplýva, že dvojstrana
bola vopred napísaná pre túto
príležitosť a predchádzajúcich deväť
vynechaných strán bolo dodatočne
dopísaných učiteľom Matrkom o takmer tridsať rokov neskôr. Text učiteľa
Matrku pokračuje - pozn. ed.)
Šiesteho apríla 1946 bola naša obec
pripojená k mestu Bratislava, čo znamenalo, že hospodárske, finančné,
stavebné riadenie ako aj matrika boli
na NV mesta Bratislavy.
V Dúbravke bola len obvodová rada
zo 6 členov:
Predseda: Sedlák Viktor
Podpisy vedúcich predstaviteľov Podpredseda: Husák Nikodém
hlavného mesta a občanov pod zápi- Členovia: Ondriáš Peter, Zajíček
som slávnostného prevzatia obce do Pavel, Tikl Jozef, Mrkov Metodej –
riaditeľ školy
zväzku mesta Bratislavy.

Dolný koniec Jadranskej ulice (tzv. Mekesov dom), kde sa otáčal autobus.
Na začiatku svojej činnosti stanovila Vo voľbách v roku 1946 získala
Rada požiadavky obce, ktoré boli po- väčšinu hlasov KSS (založená v
jaté do dvojročnice:
Dúbravke r. 1945), DS získala malý
a/ oprava kostola, ktorý bol poškopočet hlasov. Na politickú orentáciu
dený prechodom frontu
občanov vplýval aj dr. Husák - rečnil
b/ stavba schodov do veľkého kostola pod hruškou pri dome Darovca (spolu
a cesty na cintorín
s ním dr. J. Poničan).
c/ úprava Jadranskej ulice (bezprašná, Kultúrny dom, postavený v roku 1938,
neskôr asfaltová)
sa v roku 1947 adaptoval. Po
d/ výstavba obecného domu a
prestavbe slúžil ns zábavy, divadelné
pastierne (neskoršie kancelária
predstavenia, občianske schôdze a
OBNV)
iné akcie. Pravidelne sa začali
e/ vybudovanie futbalového ihriska
premietať filmy - kino “Pokrok”.
na Glavici (v priestore kravského cin- Vedľa budovy kina bola postavená
torína a „farárovej graby“). Terén
garáž pre autobusy ČSAD. Po zaveurovnal buldozér, ktorý zahŕňal
dení mestskej hromadnej dopravy v
zákopa z vojny.
roku 1948 sa garáž zmenila na
V roku 1946 sa zaviedla autobusová
požiarnu zbrojnicu.
doprava ČSAD, dovtedy chodili
V roku 1947 postihla živelná pohroma
občania do Lamača pešo a odtiaľ
(povodeň) Petržalku. Aj v našej obci
vlakom.
sa robila zbierka. Občania dávali šat-

stvo, potreviny a na povozoch sa to
odviezlo do Bratislavy. Bol to prejav
hlbokého humanizmu našich občanov,
keď aj v núdzi dokázali pomôcť
postihnutým.
V roku 1948 sa postavil na ulici Pod
záhradami hospodársky dom
(pastierňa). Tu sa chovali plemeníci a
staral sa o nich obecný pastier. Za
túto prácu i pasenie dobytka dostával
od majiteľov odmenu. V tejto budove
bola aj kancelária Obvodovej rady
národného výboru a kancelária JRD.
V tomto roku sa upravovala obec,
cesty, parky, na poliach sa likvidovali
pozostatky vojny (zákopy). Autobusovú dopravu ČSAD nahradila
mestská hromadná doprava.
Keďže naša obec mala od dávna
poľnohospodársky charakter, podstatné zmeny nastávajú v rokoch 1950

a nasledujúcich. V roku 1950 bolo založené menšinové JRD, ktoré
započalo spoločne hospodáriť na
obecných a cirkevných pozemkoch.
V roku 1952 sa začalo s mocnejším
presviedčaním pre vstup do JRD.
Občania však nemali pochopenie.
Skutočnosť, že obec bola včlenená do
hraničného pásma, spôsobila, že
prišlo k vysťahovaniu – tzv. akcia B.
Z obce bolo vysťahovaných 17 rodín,
a to buď preto, že nevstúpili do JRD,
alebo pre iné príčiny.
Takto sa vytvorilo celoobecné JRD,
ale motívom pre vstup nebola u
všetkých dobrovoľnosť. Dobytok,
kone, ošípané sa sústredili do
spoločného obhospodarovania, zo
začiatku v súkromných budovách. Až
neskoršie v rokoch 1954-56 sa začali
stavať hospodárske budovy na

V roku 1950 bolo založené menšinové Jednotné roľnícke družstvo (JRD), ktoré
začalo hospodáriť na obecných a cirkevných pozemkoch. Pohľad na Dúbravku
začiatkom šesťdesiatych rokov. V pozadí objekty JRD na Podvorniciach.

Závod Technické sklo bol postavený v roku 1964.
pozemkoch v záhone „Podvornice“ .
zjazdné pre motorové vozidlá.
Hospodárenie bolo zlé, a tak v nasle- V roku 1956 sa vybudovalo detské
dujúcom roku (1953) väčšina členov z ihrisko pri Horanskej studni s malým
JRD vystúpila. Zostalo opäť iba
bazénom na kúpanie re deti a
menšinové družstvo.
parkami s okrasnými kríkmi. UpravV roku 1954 bola naša obec pričlenená ilo sa námestie a zriadilo sa tu násdo Obvodného národného výboru
tupište autobusov, adaptovala sa
Bratislava-Vinohrady. Ako poslanci v požiarna zbrojnica, Upravilo sa
tomto národnom výbore boli za našu okolie malého kostolíka – svah sa
obec zvolení na 3-ročné obdobie:
podmuroval a vybudovali sa schody
Sedlák Viktor
do kostolíka. Na všetkých týchto
Brenčič František
prácach sa podieľali občania
Halásová Ružena
dobrovoľnými brigádami, zakúpil sa
Ridzoňová Hermína
iba materiál.
Za poslanca do Mestského národRekonštruovala a zosilnila sa elekného výboru bol zvolený Šimeček
trická sieť, zdokonlilo sa verejné osMiroslav.
vetlenie.
V tomto období sa hodne venovalo
Začala sa výstavba materskej školy,
úprave a skrášleniu našej obce. Z
rozšíril sa a bol oplotený cintorín.
prác hodno spomenúť:
V roku 195 sa v obci znova vytvorilo
V roku 1955 sa upravili všetky príjaz- celoobecné JRD. Súkromné pozemky
dové cesty do našej obce, ako aj
sa rozorali a vytvorili sa veľké lány.
všetky ulice v dedine, aby boli
Zo začiatku sa pozemky obrábali

Roh Žatevnej a Jadranskej ulice pri úprave terénu. V týchto miestach stále
kedysi dom Jána Kraľoviča (Mekesa), ktorý bol zbúraný niekedy medzi rokmi
1946-50. V roku 1962 sa upravilo okolie nového kultúrno-obchodného centra
(dnes Žatevná 4).
koňmi a neskoršie traktormi. Mecha- V nasledujúcom roku (1958) sa začali
nizácia i naďalej sa rozrastala.
prípravné práce na stavbu kultúrnoVysťahovaní občania sa všetci až na obchodného domu, ktorý bol
jedného vrátili do svojich príbytkov,
dokončený za 4 roky a odovzdaný do
kde bývajú doteraz.
užívania (1962).
V tomto roku sa konali voľby do
V roku 1961 bol vytvorený Obvodný
zastupiteľských orgánov. Za
národný výbor v Dúbravke a pozostáposlanca do Mestského národného
val z 25 poslancov. Za predsedu bol
výboru bol zvolený za našu obec na 4 zvolený Štefan Hatala.
roky Karol Darovec, do Obvodného
Činnosť novozriadeného Obvodného
národného výboru Bratislava-Vinárodného výboru sa zamerala na
nohrady poslanci:
úpravu obce. V roku 1962 sa prikročilo
Sedlák Viktor
k budovaniu bezprašných ciest v obci
Brenčič František
a v osade Tavarikova kolónia. UpMattovičová Kamila (vydatá
ravil sa terén v okolí novovybuBrankovičová)
dovaného kultúrno-obchodného
V roku 1957 sa začala výstavba mest- domu. Všetky tieto práce sa robili
ského vodovodu, ktorý nahradil
brigádnicky za pomoci občanov a
doterajší gravitačný vodovod. Práce
spoločenských organizácií.
sa dokončili v roku 1958.
V roku 1963 sa v našom chotári začali

prípravy na hromadnú bytovú výstavbu. Podľa plánu rozšírenia výstavby Bratislavy zabwrá sa z chotára obce asi 300 hektárom pozemkov.
V tomto období sa započalo s vymeriavacími prácami.
V nasledujúcom roku 1964 sa konali
voľby do zastupiteľských orgánov.
Bol zvolený nový národný výbor a na
jeho čele je opäť Štefan Hatala. Na
pretras sa stále častejšie dostáva
výstavba sídliska. Vybudovala sa
spojovacia cesta Karlova Ves –
Dúbravka. K tomuto účelu boli
zabrané pozemky v záhone Diely pri
Karlovej Vsi, ďalej Dolné a Horné
Krčace, Gáty, Lúgy a Záluhy.
V tomto roku bol postavený závod
Slovenské závody technického skla v
záhone Veľká Lúka.
JRD obhospodarovalo ešte 220 hektárov, ale zápasilo s nedostatkom

pracovných síl. So súhlasom Okresnej poľnohospodárskej správy bola
značná časť týchto pozemkov daná
do bezplatného nájmu Štátnemu majetku v Stupave. JRD si ponechalo na
obhospodarovanie asi 60 hektárov
pozemkov.
Aj v nasledujúcich rokoch 1965 a 1966
je v centre spoločného diania bytová
výstavba. Na pozemkoch smerom od
Karlovej Vsi sa budujú inžinierske
siete, odstraňujú sa porasty a žiaľ,
asanujú sa domy v Lúgoch, Drážiciach a Záluhoch.
Počnúc rokom 1967 sa v južnej časti
nášho chotára začína bytová výstavba a pre občanov našej obce
mnohé problémy s vykupovaním
pozemkov.
Do tohto všetkého prišli udalosti
rokov 1968 a 69. Aj v našej obci boli
ľudia, ktorí nepochopili tieto udalosti

Mária Vilémová, Katka Jakubčíková a Hanka Štefková v areáli bývajého
dúbravského družstva.

V roku 1961 bol vytvorený Obvodný národný výbor v Dúbravke a pozostával
z 25 poslancov. Za predsedu bol zvolený Štefan Hatala.
a dali sa strhnúť k neuváženým
obyvateľov. Tvár nášho chotára sa
činom. Prejavilo sa to hlavne v písaní zmenila na nepoznanie. Zmizli sady,
nápisov po dedine. Prejavilo sa to
vinice, lány polí. Všade stavebný
hlavne v písaní nápisov po dedine. K ruch, vznikajúce nové cesty. Hlavnou
iným akciám neprišlo.
prístupovou cestou do obce je cesta
V dôsledku týchto udalostí bol
cez Záluhy. Tu premáva aj autobus.
odvolaný z funkcie predseda Obvod- Vo voľbách koncom roku 1971 zaniká
ného národného výboru Štefan
Obvodný národný výbor v Dúbravke
Hatala a funkciu zastával Július
a naša obec organizačne sa včlenila
Vavro.
do nového obvodu Bratislava IV. –
Na Záluhách sa už týčia prvé panDevín. Zastupujú ju traja poslanci:
elové domy a výstavba sa stále viac a Jozef Mráz, Ing. Milan Ondriáš,
viac približuje k starej dedine. JRD
Dominik Rejzek, v NVB Karol
preberá po vypršaní nájomnej zmluvy Darovec.
pozemky od Štátnych majetkov, ale z
príčiny výstavby sú asanované i
hospodárske budovy JRD na Podvorniciach.
V roku 1971 sa značne zmenil charakter našej obce. Do nových obytných
domov sa nasťahovali tisíce nových

Podrobná vojenská mapa zachytáva stav z roku 1967, krátko pred výstavbou
dúbravského a lamačského sídliska.

