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Sokolnický

Vydává zastupitelstvo obce Sokolnice – zdarma

Príloha 10/2018

Vážení čtenáři Sokolnického zpravodaje, při příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky Vám před-
kládáme stručný Výňatek z kroniky naší obce. Chceme tak připomenout nejpodstatnější momenty jednotlivých let  
od roku 1922 po rok 1987. Prostřednictvím obecní kroniky byly zachyceny nelehké časy, které prožívali naši předkové 
v různých obdobích. Můžeme si tak uvědomit, v jakých podmínkách žili, jaké měli starosti, co je sjednocovalo. Ale 
snad také vyčteme, z čeho se radovali a jak udržovali vzájemnou pospolitost.

Kronika obce Sokolnice – výňatek
Kronikáři 

Ignác Konšel, řídící učitel ve výslužbě 1928–1937
Emil Šindelka, řídící učitel 1938–1940,
Josef Hadaš, řídící učitel 1940–1948,
František Ditrich, řídící učitel 1949–1954
Anna Kammermayerová, ředitelka školy 1955
Zdeněk Holubovský 1956–1959
Josef Lerch 1960–1962,
Anna Zimmermannová-Horáková,  
ředitelka školy 1962–1971
Karel Blahoňovský 1972–1989 

Výňatek: Ignác Konšel, řídicí učitel v.v. a další kronikáři
Vedení této kroniky převzal v r. 1928. Nebyl zdejším rodá-
kem, ale působil na zdejší škole od roku 1892 jako učitel, 
potom jako říd. učitel nepřetržitě 34 let. Kronika mu byla 
svěřena teprve koncem února 1928.

Poválečné poměry
Jaké hrozné poměry vyvolány byly válkou světovou (od 
července 1914 do 28. října 1918) vypsáno bude ze-
vrubně v pamětech za léta 1914 až 1921, jež kronikář 
uvolil se ve zvláštní knize sepsati.
Převrat státní 28. října 1918 proveden v Sokolnicích 
zcela klidně a velmi radostně. Oslaven byl velkým prů-
vodem s hudbou po osadě a proslovem u školy. Průvodu 
se účastnily se svorně všecky složky politické strany bez 
výjimky. Na paměť toho zasadila tělocvičná jednota So-
kol na jaře r. 1919 před novou školou lípu svobody, jež 
na podzim r. 1926 přesazena o něco dále před dům 
souseda školy Vincence Junka č. 21. Přesazovali Sokoli  
a Orli.
Smutná bilance války
• Ze Sokolnic padli ve válce: Šebr Alois 24, Šebr Leo-

pold 23, Hájek Vincenc 27, Kaňkovský Emil 25, Dvo-
řák Josef 25, Kašpárek Frant. 21, Antl Frant. 27, 
Brumla Frant. 20, jiný Brumla Frant. 30, Sekanina 
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Anton 23, Bělohoubek Vincenc 21, Sigmund  
Frant. 18, Stehlík Anton 36, Umlášek Jan 20, Ho-
rák Anton 30, Burk Jan 18, Brumla Jan 27, Klíč  
Anton 21, Svoboda Frant. 23, Sedláček Frant. 23,  
Vrbas Frant. 28, tj. 21 zdravých mladých mužů.

• Nemocí zemřeli ve válce: Štefl Jakub 42, Lerch An-
ton 31, Šebesta František 26, Zmrzlý Vincenc 19, 
Loubal Jos. 25, Minařík Frant. 26, Galle Anton 27, 
Bělohoubek Alois 24, Ondráček Jos. 18 let, celkem  
9 mužů.

• Zemřeli v následcích války po válce: Konšel Stanislav 
24, Burk Anton 31 let.

• Nezvěstnými zůstali: Tichý Jos., Ant. Brumla, Dvořák 
Frant., Inek Jos., Harašta Vinc., Sedlák Frant, Doležal 
Frant, Kalenda Engelbert, Kaňkovský Vladim., spolu 
9 vojínů, o nichž posud 10 let po válce, žádných 
zpráv nedošlo.

• Přehled ztrát: padlých ve válce 21, zemřelých ve 
válce 9, zemřelých po válce 2, nezvěstných 10, úhr-
nem 42 vojínů.

• Invalidů z války bylo: vyléčitelných 7 mužů, nevyléči-
telní 4 muži, úhrnem 11 mužů

• Vdovy a sirotci váleční: Krutá skoro 4 ¼ letá válka 
zanechala Sokolnicích 12 válečných vdov a 30 vá-
lečných sirotků. Mnozí invalidé, válečné vdovy a ne- 
zaopatření váleční sirotci dostávají měsíčně pod-
poru (rentu). Dvěma invalidům uděleny trafiky  
v Sokolnicích.

Rok 1922
Na podzim počato provádění elektroinstalace zdejší obce 
a osvětlování počalo Západomoravskou elektrárnou  
16. prosince.
Škola byla čtyřtřídní s 1 trvalou pobočkou u 2. tř. s 205 
žáky.
Počet domů 257 a podle sčítání z r. 1921 1.572 obyvatel.

Rok 1923
Volby 
16. září konány obecní volby, bylo 5 kandidátních listin, 
782 platných hlasů a 24 členů výboru.
Počet domovních čísel 259, počet obyvatel 1572.

Rok 1924
Od 3. do 10. května bývá slaven svátek matek.
Počet domovních čísel 267.

Rok 1925
Byly postaveny řepné kanály u cukrovaru.
V létě postavena nová kotelna v cukrovaru.
Byla rozšířena vlečná dráha zvaná „Karolinka“.
Počet domovních čísel 279.

Rok 1926
Rolnická akciová společnost zakoupila od velkostatkáře 
Mittrowského dříve již najmutý cukrovar.
Z parcelace zdejšího velkostatku byly přiděleny některým 
zaměstnancům též domy.
Počet domovních čísel 292.

Rok 1927
Byla provedena rekonstrukce cukrovaru.
V létě postavil velkostatkář kruhovku k pálení cihel. Týdně 
se vypálí 60.000 cihel.
Zemřel zámecký farář P. Adolf Linkenheld. Administrá-
torem zámecké kaple byl jmenován děkan modřický  
P. Josef Šťastný. Zároveň byla podána žádost o zrušení 
farního úřadu v zámecké čtvrti.
Volby 
16. října konány volby, bylo 7 kandidátních listin,  
24 členů výboru.
Počet domů 305.
V květnu zřídil Sokol kino.

Rok 1928
V únoru byla zvolena letopisecká komise místním obec-
ním zastupitelstvím. Členům bylo uloženo vésti obecní 
kroniku, která měla býti vedena od roku 1922, ale ne-
byla. Starosta je vizilistou.
30. 9. odhalen a posvěcen zde v osadě za kaplí posta-
vený pomník, těm kteří se ze světové války nevrátili.  
Bohužel užito bylo této smutné vzpomínky k nepříjem-
ným rozmíškám v obecním zastupitelství. Část členů byla 
jen pro odhalení, část jen pro posvěcení, většina pro od-
halení a posvěcení.
Počet domů 324.

Rok 1929
V lednu až březnu panovala u nás a v celé republice tuhá 
zima, jaká byla před 153 lety. V únoru bylo až –31,5 °C.  
Krutými mrazy pukaly kmeny stromů. Nastal citelný  
nedostatek uhlí a paliva. Mnohé vlaky uvázly v závě-
jích 1–2 dny. V dubnu nebylo možné konat zemědělské 
práce, někde byla půda zamrzlá do hloubky 1 m. V do-
mech pomrzly brambory, řepa, uhynula selata, drůbeži 
zmrzly nohy. Dle místního šetření zhynulo tuhou zimou 
1.410 ovocných stromů, 37 lesních, okrasných keřů 19, 
ovocných 5.
Byla zrušena zámecká fara. Její archiv byl přidělen faře 
v Telnici.
Počet domů 336.

Rok 1930
21. 1. zemřel Vladimír Mittrowský v Badenu. Byl pocho-
ván v rodinné hrobce v Doubravníku. 9. 2. 1930 zemřela 
jeho žena Marie.
9. 3. položen základní kamen na stavbu zdejší sokolovny, 
na paměť 80. narozenin pana presidenta G. Masaryka.
1. 6. založena a počala úřadovati záložna v Sokolnicích  
v hostinci u Demka.
13. 7. předána Sokolu budova nové sokolovny.
1. 11. přeložen poštovní úřad z osady Sokolnic na ná-
draží. V Sokolnicích zřízena poštovní přepážka.
Sčítání lidu
1.792 obyvatel.
Škola byla šestitřídní s 1 pobočkou u 3. tř. s 261 žáky.

Rok 1931
V lednu se začala stavět silnice k Mohyle míru.



3Sokolnický zpravodaj – Výnatek z kroniky     10/2018

Snížila se cena cukru. Cukrovar pracoval s velkou ztrá-
tou. Hospodářská krize nepostihla obec v takovém  
rozsahu jako jinde. Byla provedena sbírka po obci potřeb-
ným. Obec podpor neudělovala.
Škola měla 8 tříd s 267 žáky s pobočkami u 1. a 4. tř.  
Nebyly učebny, zvoleno učení střídavé. 

Rok 1932
Zastavil provoz akciový pivovar a sladovna. Majitel ho 
prodal Starobrněnskému pivovaru. Nový majitel práci 
zastavil, protože malý pivovar nemohl více snésti nových 
daní.
14. 8. byl posvěcen kříž na Padělkách. Kříž postaven 
na paměť úmrtí syna manželů Čumpových a šťastné zá-
chrany jejich zetě Al. Oberreitera v r. 1929.
Sociální zařízení
V oddělených místnostech na staré škole ubytovány jsou 
bezplatně 3 rodiny, s pěti členy a 7 dítkami. Mimo to je 
tam 1 volná světnice, pro ty cizince, kteří příležitostně 
hledají v obci noclehu.
Peněžní ústavy
1. Kontribuční fond
2. Raiffeisenka
3. Okresní hospodářská záložna
4. Sběrna záložny maj. domů a pozemků v Brně.

Rok 1933
Vzrostla nezaměstnanost. Poklesly platy. Obecní úřad 
evidoval 64 nezaměstnaných, byli podporováni státní 
stravovací akcí.
Škola měla 6 tříd s 255 žáky s 1 pobočkou u 3. tř. Do 
měšťanských a středních škol chodilo jinam 71 žáků.
Přibylo pouze 1 domovní číslo.

Rok 1934
Následkem špatného nezaviněného finančního stavu 
mnohých menších zemědělců a nezaměstnaných, byly 
vládou dočasně zastaveny jejich exekuce do konce pro-
since 1934.
Po 4. byl zvolen prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk. 
Konaly se oslavy, jichž se poprvé zúčastnily národnostní 
menšiny. Oslavy proběhly i v obci. Pořadatelskou službu 
řádně obstaral hasičský sbor.
V červnu byla vyložena tato pamětní kniha k volnému na-
hlédnutí. Ani jeden občan nevyužil této příležitosti.
Místní jednota Orla koupila od velkostatku V. Mittrowského 
hostinec na Bednárně pro své spolkové účely.
Ustal úplně stavební ruch a nepřibylo ani jedno číslo.
Škola měla 6 tříd s 248 žáky s 1 pobočkou u 4. tř. Jinam 
chodilo 63 žáků, do středních škol 72.

Rok 1935
Volby do Národního shromáždění, do Sněmovny, po-
slanců a senátorů.
Němci se sjednotili v jednu stranu, vůdce Henlein, čímž 
dosáhli 44 mandátů. České strany byly roztříštěny a ně-
které nedosáhly ani 1 mandátu.
Cukrovar vstoupil do hodonínského koncernu, kam byla 
přenesena jeho správa

14. 12. se vzdal úřadu prezidenta v 85 letech Tomáš Ga-
rrigue Masaryk.
18. 12. zvolen prezidentem Edvard Beneš.
Ustal úplně stavební ruch a nepřibylo ani jedno číslo.
Škola měla 6 tříd s 248 žáky s 1 pobočkou ve 4. tř. Do 
měšťanských a středních škol chodilo jinam 56 žáků.
V září 1936 nastoupil nový řídící učitel Emil Šindelka.
Místní školní radou podniknuty kroky v zřízení měšťanky 
v Sokolnicích.

Rok 1936
Biřmování
14. 5. byla u nás biskupská vizitace. Odpoledne udělil  
p. biskup Josef Krupka svátost biřmování 450ti biřmovan- 
cům telnickým a sokolnickým ve farním kostele v Telnici.
9. 12. založena poradna pro matky ze Sokolnic a Telnice. 
Konala po celý rok svědomitě a přesně sobě určený úkol.
U hasičského skladiště byla postavena nádrž na vodu. 
Naplní se z rybníka velkostatku za 8 hodin a pojme  
54 hl vody.
Škola měla 6 tříd s 241 žáky s 1 pobočkou v 1. tř. Do 
měšťanských a středních škol chodilo jinam 67 žáků.

Rok 1937
14. 9. zemřel náš prvý prezident Osvoboditel Tomáš Ga-
rrigue Masaryk.
Místní obecní zastupitelstvo zakoupilo spisy od T. G. Ma-
saryka nebo o něm do obecní knihovny.
Škola měla 6 tříd s 232 žáky s 1 pobočkou u 2. tř. Do 
měšťanských a středních škol chodilo jinam 73 žáků.
Záležitost měšťanské školy uvízla na mrtvém bodě.

Rok 1938
25. 1. se objevila na obloze polární záře.
11. 2. zemřel rodák P. Karel Burk ve věku 75 let. Zastával 
zde funkci zámeckého kněze.
Politická situace
V noci z 20. na 21. 5. byli povoláni někteří záložníci z obce 
ke cvičení ve zbrani. Nastalo velké vzrušení mezi lidem, 
klid však nebyl nikde. Povolaní (16) odešli všichni klidně 
a co nejrychleji za svou vojenskou povinností.
27. 5. uspořádána oslava narozenin prezidenta za spo-
luúčasti všech stran a spolků v obci. Obrovský průvod, 
jakého Sokolnice ještě neviděly, prošel vesnicí.
10. 9. promluvil prezident Beneš a vyzýval ke klidu  
a rozvaze.
13. 9. v 8 okruzích vyhlášeno stanné právo kvůli 
nepokojům.
15. 9. rozšířeno stanné právo na 12 okruhů.
16. 9. rozpuštěna sudetoněmecká strana v republice.
21. 9. Hodžova vláda podala demisi.
22. 9. Nastoupila vláda generála Syrového.
23. 9. v 22.15 minut vyhlášena mobilizace čs. branné 
moci. 
29. 9. Konference čtyř rozhodla o postupném vyklizení 
sudetoněmeckého území.
Rozhodnutí o nás bez nás.
30. 9. Československá vláda musela přijmout mnichov-
skou dohodu a zaručit její provedení.
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1. 10. Vláda ČR musí přijmout požadavek Polska vydat 
okres těšínský.
5. 10. prezident se vzdal úřadu.
Vláda nařídila postupnou demobilizaci.
19. 11. Zákon o autonomii Slovenska a Podkarpatské 
Rusi schválen sněmovnou.
21. 11 Mezi Německem a Československem bylo dosa-
ženo dohody o definitivním určení hranic.
Škola měla 6 tříd s 293 žáky s 1 pobočkou při 3. tř. Do 
měšťanských a středních škol chodilo jinam 63 žáků.
Rodičovské sdružení podělilo o vánocích 53 žáků obuví.
Spolky Sokol i Orel odehrály několik divadelních her.  
O žních bylo vykonáno 56 hasičských hlídek.

Rok 1939
V noci ze 14. na 15. 3. byl přinucen Dr. Emil Hácha po-
depsat prohlášení, jímž dává Čechy a Moravu a osud ná-
roda do rukou vůdce a říšského kancléře. Tímto aktem 
zanikla Česko-Slovenská republika.
15. 3. vniklo německé vojsko několika proudy na území 
Čech a Moravy a obsadilo větší města. Obsazení všech 
území bylo v klidu.
16. 3. vyhlášen Protektorát Čech a Moravy.
26. 8. vylepena dvojjazyčná vyhláška vyzývající ke klidu.
1. 9. Německo vyhlásilo válku Polsku.
4. 9. Anglie a Francie vyhlásily Německu válku.
Obecní škola byla zabrána vojskem. 
9. 9. začalo vyučování ve dvou místnostech v Sokolovně 
a v Orlovně. 1.–3. tř. se střídají denně po několika ho-
dinách v jedné místnosti 4. tř. a pobočka se střídá též  
v 2. místnosti a mají vyučování polodenní. 5. a 6. tř. se 
střídají na Orlovně po půldnech.
13. 9. vojenský oddíl odešel.
Rodičovské sdružení podělilo v předvánoční době 48 dětí 
párem kožených bot, které zaplatily sociálně silnější. 
Lístky
Vydávají se lístky na mýdlo 1/4 kg na měsíc a osobu.
Počet domů 373.

Rok 1940
1. 1. po 35 leté školní službě dán byl na trvalý odpočinek 
říd. učitel Emil Šindelka. 14. 6. 1942 zastřelen v Brně  
v Kounicových kolejích.
7. 2. Pololetní prázdniny prodlouženy, aby se ušetřilo na 
uhlí
18. 2. Bylo nařízeno, aby byli žáci svoláni 2× týdně  
a v nevytopené místnosti dostali po domácí práci. Od  
26. 2. pravidelné vyučování.
4. 3. propadl se chodník před domem J. Černého č. 41 
a potravním spolkem Včela. Z propadlého místa vybíhaly 
chodby až 15 m dlouhé.
5. 7.–6. 7. prohlášeny pracovními dny. Oslavy zakázány. 
30. 8. končí se zápisy kronikář Emil Šindelka
Zachráněná kronika
V této kronice se nesmělo pokračovat. Němci nařídili, 
byly kroniky odevzdány na okresní úřad do Brna. Starosta 
obce Robert Jiráček kroniku schoval a oznámil, že byla 
nedopatřením zničena. Toto tvrzení potvrdil i policejní 
rada Hromádka. Kronika byla zachráněna. 

Náhradní kronika, která byla nařízena Němci, se v naší 
obci nepsala.
V obci jsou ještě další kroniky. Kronika obecní školy, li-
dové školy zemědělské, včelařská.
Výchova k říšské myšlence
V obci musely být nápisy německo-české, i též ceníky 
zboží, včetně razítek, záhlaví obchodních dopisů. Ve 
škole se učilo německy od 3. třídy. Zkráceno vyučování 
češtiny, vlastivědy, dějepis zakázán.
Z knihoven byly odstraněny české závadné knihy. Na 
obec přišlo 50–100 výtisků německých knih. Obec je za-
platila a uskladnila, o rozprodej se nestarala.
1. 11. 1940 začala v Telnici vyučovat – Lidová škola 
zemědělská. 
Obecní škola měla 6 tříd s 228 žáky s 1 pobočkou při 5. tř. 
Na měšťanské škole v Chrlicích bylo 32 žáků, v Újezdě  
15 žáků. Budova školy nemohla být opravována, kvůli  
nařízenému nízkému finančnímu limitu. 
Řízené hospodářství
Na odběr všech potravin, uhlí, dříví byly zavedeny lístky. 
Na šatenky bylo možno koupit textil, prádlo. Železo se pro-
dávalo na poukazy. Rolníkům bylo vydáno mlecí povolení.
Samozřejmostí bylo zatemnění oken domů a vybavení 
domů u vchodu putnou s vodou, sáčkem s pískem, lopa-
tou, hákem na uhašení ohně.
Po 16. 1. padal sníh, mrzlo až –25 °C. Auta týden nejela, 
vlaky měly zpoždění. Úvoz na silnici k Újezdu byl zavalen 
až po vlečku. Také cukrovarská vlečka byla úplně zavátá 
sněhem. Tento rok se dá srovnat s rokem 1929.
Letci ze Sokolnic
V královském anglickém letectvu byl Antonín Macenauer 
vrátil se jako kapitán letectva a Václav Haňka, který byl 
sestřelen.
Stavební ruch byl čilý a přibylo 6 domů. 
1. 2. se přestěhovala četnická stanice do domu č. 10. 
Musím doplniti, že všichni příslušníci četnictva se zacho-
vali čestně a riskovali i svůj život i svých rodin.
Spolky Sokol a Orel vyvíjely kulturní činnost, hrály diva-
delní hry, loutkové divadlo pro děti.
Včelaři oslavili 20 let trvání (7. 2. 1919). Pro včely kupují 
stromky i keře.

Rok 1941
Němci nevěřili legionářům z 1. světové války. Nařídili, že 
všichni legionáři starší 45 let budou penzionováni. Do 
penze nebyla počítána legionářská léta. Všichni byli nu-
ceni přijmout pro ně nevýhodnou práci přidělenou úřa-
dem práce.
Do Pomocných knížek se musela zapisovat jakákoliv  
spotřeba v domácnosti.
Většinou se zapisovala čísla, která se nesrovnávala  
s hospodářstvím. Hospodáři s výměrou nad 5 ha kromě 
Pomocných knížek vypisovali statkové archy, do nichž 
půlročně činili sumární výpisy. Kontrolu prováděli školení 
úředníci.
Obecní škola měla 6 tříd s 203 žáky. Byly propuštěny 
vdané učitelky. Počet žáků na třídu byl stanoven 61. 
Proto byla spojena 4. a 5. třída a škola byla organizo-
vána jako 5ti třídní. Do Újezda na měšťanskou školu 
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chodilo 11 hochů a 14 děvčat, v Chrlicích bylo 24 hochů  
a 18 děvčat, na střední škole ve věku povinném obecní 
školou 6 hochů a 3 děvčata.
Na podzim byl rozpuštěn Sokol. Majetek zabrán a chátral.
Později byl rozpuštěn i Orel.
V únoru napadlo tolik sněhu, že byla vyhlášena pracovní 
povinnost. Z každého domu jeden člen rodiny musel jíti 
na odhazování sněhu. Nastaly povodně v únoru a březnu. 
Protože hladina spodních vod byla vysoká, ztrácela se 
voda ze sklepů až přede žněmi.
Ustala kulturní činnost.

Rok 1942
Němčina se učila v 1. třídě. Na střední škole výhradně 
německy. Úřední řečí byla němčina.
Atentát na Reinharda Heydricha
Do Sokolnic přijelo vojsko 2× v jednom týdnu. Obstoupili 
vesnici a nikoho z ní nevpustili. Hledali zbraně. Nenašli 
ničeho.
V dalším týdnu se museli muži i ženy dostavit do soko-
lovny a prohlédnout věci z atentátu. Každý musel pode-
psati, že fotografované věci nezná a že je také u nikoho 
neviděl.
Do sokolovny přišli všichni občané a přinesli s sebou ob-
čanskou legitimaci, křestní a domovský list. Na každou 
legitimaci dali Němci razítko. Četnictvo mělo povinnost 
zatknout každého, kdo by neměl tohoto kontrolního 
razítka.
17. 9. přijelo gestapo a zatklo příslušníky rodin (5 lidí), 
kde někdo byl v zahraničním odboji nebo nezvěstný stí-
haný gestapem. Zatčené odvezli do Šlapanic, odtud do 
Brna do věznice a odtud ženy do Svatobořic, muže do 
Kounicových kolejí
Květa Blahoňovská rozená Macenauerová vrátila se 
domů 29. 1. 1943
Antonín Macenauer 27. 7. 1882–20. 2. 1943 otec, který 
nenahlásil odchod syna z domova. Zemřel v koncentrač-
ním táboře.
Julie Horáková byla zatčena za syna Františka Vrbase. 
Vrátila se 12. 2. 1943.
Vlastimil Janko měl bratra Vladimíra v Rudé armádě. 
Domů se vrátil 19. 3. 1943.
Marie Psotová, zatčena, protože muž František se skrýval 
a nebyl dopaden. Propuštěna 13. 4. 1945.
Přistěhování německých rodin
20. 10. byly zabrány německým pozemkovým úřadem 
pěti rodinám rolníků ze Sokolnic hospodářské used-
losti s pozemky, dobytkem a se všemi zásobami. Mu-
seli se o sebe postarat sami bez náhrady. Do všech 
hospodářství byly umístěny rodiny přestěhovalých  
Němců. 
Obecní škola měla 6 tříd s 203 žáky. Do Újezda na měš-
ťanskou školu chodilo 11 hochů a 14 děvčat, v Chrlicích 
bylo 18 hochů a 18 děvčat, na střední škole ve věku po-
vinném obecní školou 5 hochů a 1 děvče.

Rok 1943
Na jaře 1943 občané museli přinést rozhlasový přijímač 
na Bednárnu. Z přijímače bylo odstraněno zařízení pro 

poslech krátkých vln. A přijímače byly vráceny. Přesto 
bylo možné zachytit rozhlasové vysílání Volá Londýn, Volá 
Moskva.
Obecní škola měla 5 tříd s 194 žáky. Do Újezda na měš-
ťanskou školu chodilo 15 hochů a 13 děvčat, v Chrlicích 
bylo 14 hochů a 20 děvčat, na střední škole ve věku po-
vinném obecní školou 5 hochů a 2 děvčata.
Bylo velmi sucho, nedostatek vláhy. Ani nejstarší výměn-
káři nepamatují takovou nouzi o píci pro dobytek. Byl zá-
kaz zkrmovat brambory dobytkem, protože bylo ohroženo 
zásobování obyvatel.

Rok 1944
Zvonek na kapli 
V srpnu 1942 byly odebírány zvony ze všech kostelů. Byl 
vzat i zvonek z naší kaple. Byla provedena sbírka a kou-
pen nový zvon. 
25. 6. 1944 byl posvěcen a dostal jméno Václav.
Byla zavřená sokolská restaurace i hostinec u Páralů.
Obecní škola měla 4 třídy s 183 žáky. Za dalším vzdě-
láním šlo 54 žáků, na střední škole ve věku povinném 
obecní školou 1 hoch a 1 děvče.

Rok 1945
Zákopníci
Ze Sokolnic a okolí byli muži a mladíci odvezeni k Morav-
ské Ostravě, Lipníku. K nám zase přišli zákopníci z Čech. 
U nás byli zákopníci od začátku roku do poloviny dubna 
ve dvou směnách asi po 600 mužích. Bydleli ve škole, 
hostincích i po rodinách.
Dostávali plat, přídavkové lístky. Vařili si sami. Zákopy 
byly kopány v několika řadách za sebou. Dále byly budo-
vané tankové pasti. 
Nálety
Pokud byl ohlášen nálet, byly děti posílány domů. Škola 
neměla kryt. Vyučovat se začalo až 4. 4. Dne 15. 4. byl 
první nálet na Sokolnice, přestalo se vyučovat. Začalo se 
vyučovat až 4. 6., po nutných opravách ve školní budově.
Krátce před 15. 4. odjeli němečtí kolonisté. Domy obsa-
dilo vojsko.
Lidé zakopávali cenné věci a připravovali si sklep pro 
delší život. 
15. 4. shodili Rusové první bomby. Nikdo nebyl zraněn.
16. 4. Byl další silnější nálet. Bomby poškodily domy. 
Úkryt ve sklepě domu byl nedostatečný.
16. 4. a 17. 4 se odstěhovalo mnoho žen, dětí a star-
ších mužů do krytu v Prantech, zvaného Presshaus. Je 
to bývalý panský vinný sklep a poskytl bezpečný úkryt asi 
800 lidí. Část obyvatel se uchýlila do sklepa pod zámkem  
a pod pivovarem. Doma byli jen muži, kde nebylo možno 
opustit hospodářství a dobytek.
17. 4. další nálet. Zásahy bomb bylo zpřetrháno elek-
trické a telefonní vedení. Bylo poškozeno několik domů.
18. 4. vyhodili Němci železniční most nad Zlatým po-
tokem. Voda se zadržela, nemohla odtékat a zatopila 
sklepy.
18. 4. při náletu na Sokolnice byl těžce zraněn František 
Umlášek, svému zranění podlehl. Rodiče a manželka po-
stavili na svém poli kříž, který byl posvěcen 23. 9.
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20. 4. nejtěžší nálet, kdy vyhořelo 27 domů od školy po 
levé straně silnice směrem k Brnu. V obci byly poškozeny 
všechny domy. Také pouliční vedení elektrické.
24. 4. osvobodili Rusové obec. Při dobývání obce padlo 
51 příslušníků Rudé armády. Byli pochováni na třech mís-
tech. Rusové pochovávali své mrtvé sami se všemi vojen-
skými poctami.
24. 4. byl zapálen sokolnický cukrovar. Bylo téměř zni-
čeno všechno strojní zařízení.
25. 4. provedla německá letadla poslední nálet. Byl zabit 
na zahradě Emil Vantuch.
Při náletech na Brno zahynuli: Miroslav Bělohoubek,  
Josef Novotný, Božena Jančová. Při dobývání Sokolnic 
Josef Fojtl, Růžena Klašková, František Umlášek, Anto-
nín Chyba, Jindřich Janištin, Antonín Koláček, Stanislav 
Vykoukal, Josefa Doubková, Emil Vantuch.
15. 4. jel poslední vlak na dráze Brno–Přerov.
17. 5. začaly jezdit vlaky ze Sokolnic do Brna.
Příslušníky československé zahraniční armády byli: Vác-
lav Haňka, 18. 10. 1942 se s ním zřítil stroj, Antonín Ma-
cenauer, nar. 15. 10. 1914, vrátil se 26. 3. 1945 jako 
kapitán letectva. František Maštalíř, nar. 2. 4. 1879, 
vrátil se 17. 5. 1945 jako podplukovník s ruskou armá-
dou. Ctirad Šindelka, nar. 24. 6. 1917, vrátil se jako 
major pěchoty s Rudou armádou. František Vrbas, nar.  
10. 9. 1914, vrátil se 28. 6. 1945 jako rotmistr tank. 
vojska.
Ze Sokolnic byli popraveni František Brázda, František 
Buršík, Karel Demek, Emil Šindelka, Jan Váša, Vladimír 
Volejník, Richard Vrána.
Z důvodů rasových zahynuli Gustav Zajíček, jeho sestra 
Jana Zajíčková, jejich bratr Alois Zajíček a jeho dcery 
Jana, Mimi, Tylda.
Pro protiněmeckou činnost byli vězněni Josef Doubek st. 
a syn Josef, manželka Marie, dcera Jaroslava. Vincenc 
Horák, František Kroutil, Antonín Neveselý.
Z důvodů rasových byl vězněn Rudolf Zajíček vrátil se  
9. 5. 1945.
V Sokolnicích byli aktivní účastníci odboje: Karel Blaho-
ňovský, Čeněk Kloc, Jan Prus, František Psota, Jan Seka-
nina, František Strýček, Josef Vrbas, Karel Životský.
Po kapitulaci procházelo Sokolnicemi velké množství ně-
meckých vojáků. Šli do Újezda, kde byl sběrný tábor.
29. 4. byl utvořen revoluční místní národní výbor. Při jeho 
sestavování se nikdo nedíval na politickou příslušnost.
16. 5. přijel prezident Beneš do Prahy.
13. 6. 1945 občané v sále sokolovny volili kandidáty čtyř 
politických stran.
13.–20. 6. odevzdávaly se říšské marky. 
24. 6. byly slaveny sokolnické hody. Večer byla taneční 
zábava v sokolovně a na Bednárně.
29. 6. po poradách v Moskvě podepsána smlouva mezi 
Československem a SSSR a Zakarpatská Ukrajina byla 
přičleněna s Ukrajinskou socialistickou republikou.
26. 8. se konaly první odvody branců.
31. 10. přestaly mít platnost papírové peníze. Občané 
měli uložit peníze na vázaný účet
Zámek do roku 1945 v držení hrabat Mittrowských. Došlo 
ke konfiskaci veškerého majetku Vladimíra Mittrowského. 

(Zámek, polnosti, bažantnice, mlýn, cihelna, zelinářská 
zahrada.)
V roce 1938 uprchlo hojně obyvatelstva z pohraničí. Pro 
staré a neschopné byl zřízen 10. 10. 1938 ve Svatoboři-
cích u Kyjova uprchlický tábor. Ve Svatobořicích se měl 
zřídit tábor pro rodinné příslušníky, jichž příslušník sloužil 
v československé zahraniční armádě.
15. 8. 1942 byl uprchlický tábor přemístěn do zámku, 
do pravého křídla směrem ke mlýnu a přejmenován na 
Domov pro přestěhovalce. Koncem roku 1942 asi 80 lidí, 
v roce 1945 103 osoby.
Po odsunu Němců odešlo do pohraničí 7 lidí.
Obecná škola měla 5 tříd pro 150 dětí, od 6. třídy žáci 
odchází do Újezda a Chrlic celkem 16 hochů a 15 děvčat.
Každý rok se koná soupis dobytka a to k 1. 7. a 31. 12. 
Počet obyvatelstva 1.720 lidí.

Rok 1946
V roce 1946 byla provedena změna pojmenování uprch-
lického tábora na Státní domov pro přestěhovalce v So-
kolnicích u Brna. V letech 1947 až 1948 byly provedeny 
úpravy prostor zámku.
Pracují zde i řádové sestry. Poslední řádové sestry opus-
tily Sokolnice v roce 1981.
5. 4. 1946 Sokol uctil památku svých umučených a pad-
lých příslušníků zasazením desky ve vestibulu sokolovny.

Rok 1947
1. 1. byl proveden soupis dobytka
Maškarní ples Na Bednárně pořádal Orel, v sokolovně 
Sokol, strana čsl. národně socialistická a komunistická. 
3. 7. Orel odhalil desku svým padlým a umučeným pří-
slušníkům zvenčí Katolického domu.
28. 4. se začalo s opravou kaple na návsi.
12. 5.–3. 7. oprava školy
11. 5. Byl opraven pomník padlým z 1. světové války  
a zasazena deska s 29 jmény padlých občanů. Přesně ve 
3 hodiny proletěl nad pomníkem major Macenauer, sho-
dil věnec, vrátil se a proletěl ještě jednou. V malé vzdále-
nosti proletělo za ním 6 stíhaček, které se rovněž vrátily 
a tak vzdaly poctu zahynulému kapitánu letectva Václavu 
Haňkovi a všem našim zemřelým občanům.
20. 5.–20. 12. byl zřízen zemědělský útulek pro děti od  
3 do 6 let s průměrnou denní návštěvou 35 dětí.
1. 6. se slavil svátek matek na sokolovně.
Počet obyvatelstva 1.716, domovních čísel 382.
Historie cukrovaru
1841 vybudován cukrovar Františkem hrabětem Dietrich-
steinem na místě bývalé koželužny, která byla zrušena 
roku 1840.
1844 nabyl sňatkem cukrovar Vladimír hrabě Mittrowský.
Do roku 1915 pronajímal majitel cukrovar německé sou-
kromé společnosti Offermann.
V roce 1915 pronajal majitel cukrovar Rolnické akciové 
společnosti.
1916 postavena vlečná dráha z cukrovaru do stanice So-
kolnice asi 1 500 m.
1924–1925 vydána druhá a třetí emise akcií.
1926 byl cukrovar koupen Rolnickou akciov. společností.
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1927 rekonstrukce cukrovaru, elektrifikace, postavení 
parní turbíny.
1930 klesá cena cukru.
1935 cukrovar zapojen do Akciové společnosti pro prů-
mysl cukrovarnický v Hodoníně s ústředním vedením  
v Břeclavi
1942 autonomie cukrovaru.
24. 4. 1945 byl cukrovar zapálen o 5. hodině ráno. Cuk-
rovar byl zničen.
Hned se začalo s pracemi k znovu obnovení provozu.
27. 10.–14. 11. 1947 1. kampaň.
Státní domov pro přestěhovalce v Sokolnicích u Brna 
V letech 1947 až 1948 byly provedeny úpravy prostor 
zámku pro účely starobinecké péče.
V roce 1947 měl domov i menší hospodářství a měl  
v něm 3 koně, 5 dojnic, 2 jalovice, 10 vepřů. Zřídil si skle-
ník i pařeniště k pěstováním zeleniny.
Spolky v Sokolnicích
Nejstarším spolkem je Dobrovolný hasičský sbor, který 
byl založen 20. 5. 1892.
1904 postavena hasičská zbrojnice
24. 4. 1945 shořela kronika a všechny záznamy o požá-
rech, cvičení při požáru cukrovaru
Včelařský spolek v Sokolnicích založen 7. 12. 1919.
1927 V Praze Všeslovanská výstava, které se spolek zú-
častnil. Za vystavené věci obdržel spolek diplom uznání.
V roce 1947 bylo v obci 13 včelařů s 60 včelstvy. 
V kronice do roku 1947 bylo popsáno 216 stran. 
Dobrovolné sdružení chovatelů dobytka v Sokolnicích 
ustaveno 23. 7. 1922
Při založení se přihlásilo 56 členů. V roce 1947 65 členů.
Spolek pěstitelů drůbeže, holubů, králíků a veškerého 
drobného hospodářsky užitečného zvířectva s ochra-
nou ptactva. Spolek ustanoven 22. 2. 1925 v hostinci 
Tomáše Horáka u Sokolnického nádraží. Spolek měl při 
založení 36 členů.
19. 8. byla ustanovující valná hromada, kdy byl spolek 
ustanoven a zvoleni činovníci.
V roce 1942 byli chovatelé holubů nejsilnější skupinou  
s 57 členy.
1. 1. 1943 se holubáři osamostatnili a utvořili samo-
statný spolek se sídlem v Telnici.
Po jejich odchodu měl spolek 58 členů. 
30. 1. 1946 v hostinci u Chlupů byl ustanoven Spolek 
chovatelů poštovních holubů.
Zakládajících členů bylo 7 a měli v prvním roce asi 250 
holubů.
15. 7. 1946 byl uspořádán první cvičný let z Rousínova, 
ze 72 holubů se vrátilo 65.
Některé spolky neměly v Sokolnicích předpokladů, aby 
vznikly v dřívějších dobách. Nemohlo se mluviti o mys-
livosti a rybářství, obě odvětví byla v rukou velkostatku.
V roce 1945 byla svolána valná hromada všech majitelů 
pozemků, na níž se jednalo o zadání honitby v katastru 
obce. Nájemce svolal v roce 1946 občany, kteří měli zá-
jem o myslivost, z nichž byl vytvořen Kroužek přátel mys-
livosti, čítající 18 členů. Všichni členové se stali zároveň 
členy Československé myslivecké jednoty. K honitbě je 
třeba honebního a zbrojního lístku.

Bažantnice je vyjmuta z honební plochy katastrální plo-
chy obce Sokolnice, jelikož je řádně oplocena.
Rybník je stavba umělá. Prováděl se v něm chov kaprů 
pro vrchnostenský stůl. Každý rok na podzim se prová-
děl výlov rybníka. Ryby se každý den krmívaly pravidelně 
denně krví a mlátem, což měl na starosti zaměstna-
nec panství bydlící v domku, jemuž se ještě dnes říká 
„Fischhaus“.
1928 byl zřízen v zámecké zelinářské zahradě haltýř, do 
něhož se ryby po rybolovu převážely a prodávaly až o vá-
nocích. Na ostrůvek byla postavena přes rybník směrem 
do rybárny stálá lávka. Při ostrůvku na konci lávky bylo 
koupaliště, přístupné výhradně pro zaměstnance vel-
kostatku. Lávka byla na rybníku do roku 1924, chátrala a 
nebyla obnovena. 
Po rozparcelování velkostatku po druhé světové válce při-
padl rybník Sokolnicím.
28. 5. 1947 byl ustanoven 10ti členy v hostinci u Páralů 
čís. 11 Rybářský spolek v Sokolnicích. MNV Sokolnice 
pronajal spolku rybník za nájemné.
1. 10. 1945 byl založen Junák. Oddíl měl 32 členy, ve-
směs hochy v stáří 6–16 let.
Oddíl skautek byl založen v říjnu 1947 a měl 9 členek.
24. 9. 1905 založila u nás Šlapanická sokolská jednota 
odbor své jednoty. Na této ustavující schůzi se přihlásilo 
do sokolské jednoty 21 členů činných a 24 přispívajících.
5. 8. 1906 měl odbor 275 členů.
26. 3. 1907 byl sokolnický odbor prohlášen samostatnou 
jednotou.
V roce 1908 koupila jednota jeviště s příslušenstvím 
a jednota hrála hodnotné divadelní kusy, z nichž měla 
slušný příjem.
1. 6. 1914 se konalo veřejné cvičení. Činnost byla později 
rozpuštěna a majetek zabrán.
3. 2. 1918 první výborová schůze, další 13. 10. 1918.
19. 1. 1919 valná hromada, kde byl zvolen starosta 
jednoty.
Na jaře 1919 byla zasazena před domem Vincence Junka 
č. 22 lípa Svobody.
Byl koupen panský hostinec č. 52 se zahradou a poli.
26. 11. 1921 se konala první výborová schůze jednoty ve 
vlastním domě. 
V roce 1921 se začalo hrát sokolské loutkové divadlo se 
vstupném 40 haléřů.
9. 3. 1930 byl položen základní kámen na stavbu 
sokolovny.
13. 7. 1930 byla nová budova sokolovny předána jednotě. 
1941 rozpuštěna Česká obec sokolská, její majetek 
byl zabrán. Hrálo pouze kino, ale pod názvem „Kino 
Sokolnice“.
1944 sokolovna přejmenována na „Dům mládeže“.
24. 6. 1945 byly společně oslaveny sokolnické hody za 
účasti Sokola, Orla, a Sportovního klubu.
Jednota Československého Orla byla založena po skon-
čení 1. světové války. Když byl od velkostatku zakoupen 
hostinec „Bednárna“ Spolkem pro zakoupení a udržo-
vání Katolického domu v Sokolnicích, přenesl tam Orel 
své spolkové místnosti a také tělocvičnou i kulturní  
činnost.
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V roce 1948 byla činnost orelských jednot zastavena  
v důsledku sjednocování tělovýchovné činnosti.
Po 1. světové válce se utvořil volný spolek, bez stanov, 
který si dal název Spolek Rýpalů. Členové se scházeli  
v hostinci dnešní sokolovny a měli smluveno, že při bese-
dách nikdo nesmí nikomu nic vyčítat, nebo do druhého 
slovem rýpnouti. Kdo se provinil, zaplatil do pokladny 
malý poplatek. Výtěžek spolek daroval vždy škole na za-
koupení potřeb pro chudé žáky. Tento spolek dnes již ne-
existuje. Naše národní škola má po dnes vkladní knížku  
s vázaným vkladem 8.000 Kč. 
Počasí
Rok byl nazván rokem rekordů v počasí v zimě i v létě. Ze-
jména letní počasí nadměrnými teplotami, malým množ-
stvím srážek 243,8 mm, postavilo naše země na úroveň 
subtropických krajin. Tak suchý rok se vyskytuje jednou 
za 200 let. Celodenní mráz trval 62 dní v pěti mrazových 
vlnách, kdy bylo ráno až –22 °C. V únoru připadlo sněhu 
50 cm. Zlatý potok a vlečka Karolínka byly zaváté nad 
roviny břehů. Rozvodnil se Zlatý potok a zatopil pole.

Rok 1948
Bez záznamu.

Rok 1949
Březen: sněmovna odhlasovala 1–4 týdny placené 
dovolené.
Toužebně čekáme, kdy se zbavíme lístkového systému.
1. 10. ruší se lístky na chléb a pečivo, uvolňují se všechny 
body šatenky.
Jiří Junk je se souhlasem 
Okresního národního výboru 
systemizován, jako pomocný 
zřízenec obstarává všechny 
posílky, vyhlašuje bubnem, 
pomáhá v kanceláři. Někdy 
se vyhlašovaly zprávy bubnem  
i 2× za den.
14. 4. 1887–21. 11. 1975. 
Zemřel Jiří Junk, obecní zříze-
nec, zvoník a poslední bube-
ník na vsi. Byl to dobrý a svědomitý pracovník. Na zvo-
nění se vybíralo po obci mezi občany. Vybrané peníze se 
uložily do záložny a p. Junkovi byla měsíčně vyplácena 
vybraná částka.
Místní rozhlas
Rok 1946 první nabídky na zřízení rozhlasu.
Rok 1948 v květnu měla obec 3 nabídky na zřízení 
rozhlasu.
Od ledna 1949 bylo pravidelné vysílání rozhlasu.
Hřbitov
V roce 1947 hřbitov v Telnici nebylo povoleno rozšířit, pro-
tože je v zástavbě obce, proto se začalo jednat o zřízení 
hřbitova v Sokolnicích.
14. 12. 1949 kolaudace hřbitova Sokolnice, odpoledne 
první pohřeb.
Rybníky
Upraven rybník ve vesnici. Nedošlo k rozšíření obec-
ního rybníka na potoku Dunávka a dvou dalších rybníků  

v trati Nohavička, protože projekt kolidoval se stavbou  
rozvodny.
Pastýř
Dosud se vyhánějí společně na pastvu kozy. Pasou se na 
obecních pastvinách až do podzimu. Pastýřem byl pan 
Václav Smetana.
Národní škola měla 126 žáků rozdělených do 4 tříd. 
Přestávky mezi vyučovacími hodinami byly dosud ozna-
movány ručním zvonkem. Nyní byl v každé třídě umístěn 
zvonek elektrický. Vedení je rovněž v trubkách. Současně 
byla provedena instalace školského rozhlasu.
Obecní knihovna má 1.218 knih. 126 čtenářů si vypůj-
čilo 1.908 knih.
Vánoční strom
11. 12. poprvé rozžehnut vánoční strom republiky. Smrk 
8 m vysoký z bažantnice stál před školou. Strom svítil až 
do poloviny ledna.
Kino
V letních měsících je hrán týž film v sobotu a v neděli 
večer, v zimě v 17 a 20 hodin. Před každým filmem se 
promítá týdeník, jenž přináší aktuality.
Náboženské poměry
Bohoslužby se konají v Telnici každý den. V Sokolnicích 
vždy v neděli dopoledne v zámecké kapli, hrává Jan 
Zmrzlý, stolař č. 134. Řídí i smíšený pěvecký sbor, který 
má kolem 15 členů.
Průvod při církevní slavnosti Božího těla chodíval dosud  
v úzkém okruhu kolem zámku. Letos šel průvod přes ves-
nici. Účast občanů byla veliká.
Lékař
Obvodním lékařem byl Dr. Stoklasa na nádraží v Telnici. 
Obec už v roce 1949 si vyhradila výjimku, že při změně 
osoby obvodního lékaře musí se lékař usadit v místě  
obvodu, tj. v Sokolnicích.
Pošta 
V budově nádraží byla pošta v nevyhovujících prosto-
rách. V dubnu žádala obec o přemístění pošty do obce 
Sokolnice.

Rok 1950
Obecní zastupitelstvo 
Dnem 1. 1. 1950 nabyl platnost zákon o matrikách. Do-
sud vedly matriky církevní úřady – fary, každá pro svoje 
náboženské vyznání a obvod. Nové matriky vedou místní 
národní výbory, dle počtu obyvatel buď pro jednu nebo 
více obcí. Pro Sokolnice a Telnici vede matriky MNV 
Sokolnice. 
Církevní obřady křest, svatba, pohřeb mohou být prove-
deny až po zápisu do civilní matriky. Prvním matrikářem 
byl Vladimír Svoboda, tajemník MNV. Za rok 1950 bylo  
v matrikách zapsáno:  Kniha manželství 26 sňatků

 Kniha narozených Sokolnice 13
 Kniha narozených Telnice 12
 Kniha úmrtí Sokolnice 28
 Kniha úmrtí Telnice 11

13. 9. byla zprovozněna první mateřská škola.
Zásobování
Z vázaného odběru byla uvolněna většina obuvi. Byly 
dány do oběhu nové šatenky, na nichž se nerozlišuje po-
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hlaví osoby. Novomanželé obdrží šatenku s 519 body, na 
které lze zakoupit povlečení pro 2 osoby.
V době od 23. 2. do 15. 3. bylo prováděno národní sčí-
tání, tj. sčítání lidu, soupis domů a bytů, soupis země-
dělských závodů, soupis průmyslových a živnostenských 
závodů. V době sčítání bylo v obci 382 obytných domů, 
3 ubytovací ústavy, (ústav pro přestárlé, cukrovarská ka-
sárna pro dělníky v době kampaně, hostinec u Páralů  
č. 11). 3 jiné stavby, v nichž se bydlelo, např. škola. V obci 
bylo 1.820 osob, z toho v ústavu 96.
V únoru byly některým rolníkům vyvlastněny větší vý-
konné stroje (traktory, mlátičky). Proplacení bylo slíbeno.
Březen: scelování pozemků provedeno na podzim tech-
nickou úpravou.
19. 8. ustavující schůze JZD v hostinci Na Bednárně.

Rok 1951
Zásobování
Malí a střední rolníci nemohli splnit dodávky, protože ne-
měli dostatek krmiva.
Byl nedostatek chleba v prodejnách. Ceny chleba byly 
zvýšeny na volném trhu.
Zabijačky
Zemědělci do 2 ha mohou zabíjet prase jen 1x do roka. 
Zemědělci, pokud plní družstvo dodávky, mohou zabíjet 
prase neomezeně.
Mateřská škola
Od září škola s celodenním provozem.
Národní škola
159 žáků v pěti třídách, pouze 4 učebny. Není to prak-
tické ani pro děti ani pro učitele a rodičům se tato opat-
ření nelíbí. Od února jsou zavedeny žákovské knížky. Ro-
diče ji mají každý týden podepisovat.

Rok 1952
5. 7. Sokol uspořádal tradiční veselici pod lípou na ost-
růvku uprostřed rybníka. Členové postavili přes úžinu na 
sever. straně rybníka mostek a večer osvětlili celý ostrů-
vek množstvím barev. a i bílých žárovek. Příjem této slav-
nosti je základem hospodaření jednoty. Hrály dvě hudby. 
Kombajn
Na pomoc JZD byl poprvé poslán kombajn, stroj seče  
a současně mlátí obilí. Sekl ječmen v trati Brňáky. Nešlo 
to dobře. Pole nebylo dobře připraveno a někde se hrnula 
do kombajnu hlína.
V lednu, červenci, prosinci bylo sčítání zvířectva.
V dubnu nasazeni do rybníka malí kapři. Přírůstek byl 
velmi pěkný.
Dodávky
Aby dodávky byly úměrné výměře půdy, kontroluje se  
každý rok, kolik půdy kdo obhospodařuje. Kontrolu prová-
děl vyslaný okresní úředník. Rolníci s vyšší výměrou ne-
souhlasili především s tím, že jim bylo ponecháno málo 
půdy na pícniny, předepsán vysoký stav dobytka, vysoká 
dojivost, které vzhledem ke krmivové základně nemohou 
dosáhnout.
Zásobování
Lístky na chléb, mouku, maso, sádlo neobdrží ti, co ob-
hospodařují nad 50 arů půdy. 

Rolníci dostávají lístky na cukr a mýdlo, pokud splní do-
dávky za minulé čtvrtletí.
Mletí
Od roku 1951 se přestala mlít mouka ve mlýně v So-
kolnicích. Jezdí se mlít do Telnice a Žatčan od 16. 9. do 
Šlapanic.
Zabijačka – domácí porážka
V lednu 1952 platilo, že každé zvíře (vepř, koza, ovce) 
musí být před porážkou a po ní prohlédnuto za poplatek. 
Sádlo z vepře se odevzdává v místní Masně, která je od-
váží do Slatiny. Z prvé porážky v kalendářním roce se ode-
vzdává 7,5 kg přeškvařeného sádla, z druhé 9 kg, z třetí 
12 kg. Domácí porážka musí být povolena. Kdo nesplnil 
dodávky, nedostal povolení k porážce.
Listopad 1952 – držitel půdy do 50 arů musí splnit  
100 procent dodávky a porážka je 1× v roce. 
Kruponování
V říjnu 1952 bylo nařízeno, že z každého poražen. vepře 
musí být odevzdána odborně stažená vrchní kůže, kru-
pon. V Brně bylo provedeno školení pro kruponáře ama-
téry. Jinak bychom museli provádět všechny zabijačky  
v Brně nebo v Újezdě. Krupon se nosí na jatky v Újezdě. 
Odběr uhlí
Uhlí a dřevo jsou stále na příděl. Rodina má nárok na 11 q 
černého uhlí, kterého je málo, a 200 kg dřeva.
Brusiči
V říjnu přijela Brusičská správkárna z Brna. Brousila 
nože, nůžky dva dny.
Obecní knihovna má 1.589 knih. 297 čtenářů si vy-
půjčilo 260 knih naučných, 2.687 zábavných, mládež  
979 svazků.
Jezdí se do divadla v Brně. Ochotníci spí.
Pohřebnictví
Počátkem ledna zřídily komunální podniky okres Brno-
-venkov pobočku svého pohřebního ústavu v Sokolnicích. 
Vede ji Josef Ustohal, stolař, č. 207.
Rozvodna
Bylo dáno pod napětí část elektrického vedení.
Přírodní rezervace byla zřízena v prosinci v bažantnici  
a spravuje ji Masarykova universita v Brně.

Rok 1953
5. 3. zemřel J. V. Stalin a 14. 3. zemřel Klement Gottwald, 
president republiky.
Červen: provedena měnová reforma a zbavujeme se líst-
kového systému v zásobování.
Do oběhu se dostávají nové peníze. Staré peníze se vy-
měňují v poměru 50 : 1. Výměna postihla hlavně ty, co 
měli hotovost doma. 
Červenec: napršelo 100,2 mm srážek. Rozvodnil se Zlatý 
potok až k železniční trati.
Zásobování
Prodejny v republice nebyly zásobovány stejně. Obec ne-
dostává asi 30 druhů zboží, např. kakao. Odběr uhlí stále 
na lístky.
Zřízena družina pro 31 dětí.
Zdravotnictví 
Zemřel Dr. Stoklasa a v prosinci přišel Dr. Mann. Přesta-
vuje se stará škola na zdravotní středisko.
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Rozvodna 28. 6. byla dána do provozu první linka o na-
pětí 220 000 V, 12. 7. druhá a 15. 11. třetí.

Rok 1954
Pokračuje se s pracemi na zdravotním středisku.
Družstvo Jednota zřizuje v různých domech prodejnu po-
travin, textilu, železářského zboží, papírnictví, masa.

Rok 1955
Rozvodna postavila 8 bytových jednotek
Ve škole není používán ředitelský byt. Z bytu byla zřízena 
ložnice a herna, šatna pro MŠ. Prostory po MŠ upraveny 
pro třídu a družinu.

Rok 1956
Pohřebnictví přešlo do majetku obce, stejně jako Bed-
nárna se zahradou a sýpka.
Na domě č. 48 byla zřízena školka a družina, aby se uvol-
nily prostory pro osmiletku
V domě č. 17 byl zrušen textil a zřízeno kadeřnictví  
a holičství. 
V domě u Pásků zřízena mlékárna.

Rok 1957 
Zahájen provoz na zdravotním středisku
Byly ukončeny stavební úpravy stávající školy na 
osmiletku.
1. 9. bylo slavnostně zahájeno vyučování na osmiletce. 
Děti už nemusely jezdit do Chrlic, Újezda. Na konci škol-
ního roku se prováděly první zkoušky žáků 8. třídy. Připra-
venost žáků a jejich vědomosti byly velmi dobré.
20. 6. pršelo vydatně a voda způsobila velkou vodu ve 
Zlatém potoce. Hůře na tom byli v Brně, kde v okolí říčky 
Ponávky bylo až po kolena vody.
Zahájen provoz školky a družiny v nových prostorách
21. 8. Úplná socializace zemědělství v naší obci. A jak 
píše kronikář: „A tak toho dne jsme mohli podat našim 
občanům i radě ONV Brno-venkov radostnou zprávu, že 
všichni výkonní zemědělci v naší obci se stali členy JZD“.

Rok 1958
Zvýšil se počet žáků ve škole. Tím se zvýšil počet tříd  
a v nižším stupni, 2. až 5. třída, muselo být vyučování na 
směny na dopoledne a odpoledne střídavě vždy po týdnu. 
Aby se tomuto nedostatku předešlo, byly adaptovány hos-
podářské budovy na dvě učebny a místnost pro družinu 
mládeže.
Vypuštěn rybník na návsi.

Rok 1959
11. 1. se konalo první Vítání občánků do života
5. 4. se přehnala naší obcí větrná smršť.
Vybagrování rybníka bylo úspěšné. Vybagrovalo se bahno 
do hloubky 60 cm a rozšířila se hráz rybníka.
Nastoupila nová ředitelka Anna Zimmermannová do os-
miletky a také kronikářka.

Rok 1960
MUDr. Mann s rodinou se odstěhoval do Brna.

Začala stavba kravína.
V dubnu se zbourala Zajíčkova stodola. Prostranství 
upraveno na parčík.
Opravila se budova školy.
Byla zřízena samoobsluha v prodejně potravin. 
Zásluhou paní Kolčavové, která organizuje a vede od-
jezdy sokolnických občanů do brněnských divadel, se 
uskutečnilo 11 zájezdů.
Byl opraven železniční most na trase Sokolnice–Chrlice.

Rok 1961
15. 2. největší zatmění slunce, začátek 7 hodin 43,7 mi-
nut a skončilo v 10 hodin.
1. 3. bylo provedeno na území státu sčítání lidu, domů 
a bytů.
7. 10. výkop základů pro výstavbu budovy MNV.

Rok 1962
V roce 1963 podlehl kronikář Lerch vážné nemoci. Od 
roku 1962 zůstala sokolnická obecní kronika bez kro-
nikáře až do roku 1966. Zápisy čerpala nová kroni-
kářka paní Anna Zimmermannová z okresního archivu  
v Rajhradě.
Týdenní pololetní prázdniny byly prodlouženy o týden  
z důvodu omezení chřipky. Vyučování začalo až 19. 2.
Oslavy 90 let zřízení školy v obci.
Do mateřské školy chodí 64 dětí z toho 36 celodenně.
Dokončena stavba budovy MNV (místní národní výbor).

Rok 1963
Počet žáků 279
Dokončena budova MNV včetně obřadní síně.

Rok 1964
Počet žáků 289
Stále se směnuje ve třech třídách nižšího stupně. 
Letos se nepodařilo získat jediného žáka do práce  
v zemědělství.

Rok 1965
Údaje z matriky: 20 sňatků, 22 narozených dětí, 46 úmrtí
2. 12. Norbert Brasine na Mohyle míru, 160 let Bitvy  
u Slavkova

Rok 1966 
1956 obyvatel, kteří obývají 437 domů. V zemědělství 
pracuje 13 % obyvatelstva. Ostatní dojíždějí do Brna. 
Nebo pracují v místních podnicích cukrovar, rozvodna, 
cihelna, Hlubna, a drobné provozovny MNV.

Rok 1967
Protože volební období skončí v květnu příštího roku, 
hodnotí národní výbor na konci roku 1967 svoji činnost.
Za dobu od roku 1964 do roku 1967 byly provedeny tyto 
práce:

položena kanalizace v délce 985 m;
zřízen chodník o délce 2.262 m;
adaptace holičství a kadeřnictví v domě č. 10;
úpravy kaple, mateřské školy, domu č. 10.
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Rok 1968
22. 3. abdikoval president Antonín Novotný
30. 3. presidentem zvolen generál Ludvík Svoboda
21. 8. vstoupila vojska Varšavské smlouvy do republiky
28. 10. vyhlášena Československá federativní republika
25. 10. zasazen strom republiky Pod Stráží.
Matrika 22 sňatků, narození 28 dětí, 21 úmrtí

Rok 1969
31. 3. rada MNV dala souhlas k výstavbě bytových jed-
notek na Výhoně pro potřebu Jihomoravských energetic-
kých závodů.
V říjnu začato vyučování v upravených prostorách domu 
č. 21
Zřízen výkup ovoce a zeleniny od drobných pěstitelů.
Matrika: 27 sňatků, narození 20, úmrtí 46
Rozvodna: Bylo dáno do provozu vedení o 400 000 V.
Domov důchodců má 166 obyvatel, z celkového počtu 
je 68 trvale upoutáno na lůžko, 40 osob není schopno 
se samostatně najíst. Tento stav klade velký nárok na 
personál. Zaměstnáno je 34 osob, z toho 10 zdravotních 
sester.

Rok 1970
Opět rekonstrukce místního rozhlasu.
V ulici Na Výhoně se staví 17 nových domů.
Byla upravena část školní zahrady na hřiště, upraveny 
vnitřní prostory školy.
Byl konstatován havarijní stav požární zbrojnice.
Tragická událost. Tři žáci základní školy zahynuli při do-
pravní nehodě.
Matrika: počet sňatků neuvedeno, narození 18, úmrtí 
48 z toho v Domově důchodců 32, opět byly předány ob-
čanské průkazy 15ti letým občanům (29). Zlatou svatbu 
oslavily 4 manželské páry.
Sčítání obyvatel domů a bytů, u nás žije 2.047 obyvatel, 
z toho 906 mužů, 934 žen, 207 obyvatel v Domově dů-
chodců, domů 423 z toho některé byly postaveny před 
rokem 1870, 16 domů nebytových, např. škola.
Byla provedena vnitřní úprava zámecké kaple, MNV při-
spěl 5.000 Kčs
130 let výročí založení cukrovaru. Cukrovar byl založen  
v roce 1840 hrabětem Dittrichsteinem 

Rok 1971
Dokončen 1. úsek dálnice Praha–Brno.
U Židlochovic zahájena výstavba plynovodu.
27. 11. 1971 volby, počet voličů 1.362, zvoleno 32 
kandidátů.
Pokračuje se v budování kanalizace, obrubníků a občan-
ské vybavenosti.
Vychází vyhláška, která stanoví povinnosti majitelů ne-
movitostí např.: 

vlastník je povinen čistit a řádně udržovat chodník 
hlavně v zimě, aby byla zabezpečena bezpečná chůze
nelze znečisťovat odpady veřejné prostory
nelze nechat volně pobíhat psy, kteří znečisťují ve-
řejné prostory
nelze vylévat závadné kapaliny do kanalizace

opatření lze pokutovat od 100 Kčs do 500 Kčs, 
včetně uhrazení náhrady za vzniklé škody

Odvoz popela zajišťují služby města Šlapanice v určených 
dnech.
Zvyšuje se životní úroveň v obci. V obci je 451 domů,  
430 rodinných se 467 byty, ústřední topení má 144, vo-
dovod 170 bytů. Televizi vlastní 366 majitelů, chladničku 
311, osobních aut 65 a motocykly má 106 majitelů. Po-
čty majitelů aut a motocyklů se zvyšují stále a stoupá  
i vybavení domácností elektrospotřebiči. Dobře probíhá 
výstavba nových domů a rekonstrukce starých domů.
Zdravotnictví
Chřipka Hongkong komplikuje svými příznaky život v ob- 
ci, příznaky jsou to vysoké horečky. Bylo zaznamenáno 
jedno úmrtí v důsledku komplikací po chřipkovém  
onemocnění.
Z obvodu byla vyčleněna obec Kobylnice. Obec byla pře-
vedena do Šlapanic. Nový obvod tvoří pouze Telnice a So-
kolnice. K nemocným může docházet i lékař sám.
Pediatři mají více ordinačních hodin pro mládež do  
15 let.
Pohotovostní lékařská služba je ve Šlapanicích, navazuje 
na ordinační dobu lékaře.
JZD Sokolnice spolupracuje s JZD Moutnice a Žatčany. 
Na 18 ha jsou založeny sady.
Daří se pěstovat cukrovou řepu. Za každý ar nad stano-
vený úkol se v jarních měsících vydává 4 kg obilí a za 
podzimní práce 2 kg obilí.
Závlahový systém pomohl výnosu cukrovky 1 ha 464 q, 
u nezavlažovaného systému byl výnos o 200 q nižší, prů-
měr 343 q cukrovky. Družstvo se snaží získat mladé lidi 
a motivovat je.
Základní devítiletou školu navštěvovalo 257 žáků,  
23 žáků ukončilo docházku, 3 odchází na střední školu, 
14 do učebního poměru, 6 žákyň přímo do pracovního 
poměru.
Do Ivančic odchází ředitel školy Horák s manželkou. Bylo 
jim veřejně poděkováno a předán děkovný dopis za jejich 
práci. 
Byla provedena instalace ústředního topení ve škole.
Jídelna podává obědy v MŠ pro 35 dětí, ZDŠ 1.–5. třída 
pro 38, 6.–9. třída pro 41 dětí a 23 dospělých.
Při předávání občanských průkazů 15ti letým řekl ředitel 
školy Horák: „Je třeba být hrdý na to, že jsem Čech, že 
jsem příslušníkem této země. To je nutno dávat najevo 
nejen doma, ale i za hranicemi, čestným chováním, dů-
stojným vystupováním, největší ohleduplností k příslušní-
kům vlastního národa a národů jiných“.
Sbor pro občanské záležitosti zorganizoval poprvé se-
tkání 50ti letých občanů a rodáků, ročník 21. Sešlo se 
23 jubilantů
Dále přál k 60ti nám 16 jubilantům, 12ti k 75 letům, 
sedmi k 80letům, třem k 85 letům, jedné ženě k 90tinám 
a jedné ženě k 95ti letým narozeninám.
5 manželských dvojic oslavilo 25 let manželství a jedna 
dvojice 50 let od svatby.
Matrika: 44 narozených, sňatků 26, zemřelých 25
Kronikářka Anna Horáková končí práci slovy: „Přála 
bych si, aby všichni k nám mohli v míru přivonět a očima  
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pohladit, ten náš žírný kraj pod Prateckým kopcem  
s Mohylou míru, symbolem odvěké touhy lidstva žít  
v klidu a dobré vzájemné shodě“.

Rok 1972 
Pro volebni období 1971–75 byl vypracován místním vý-
borem Národní fronty a radou MNV program. Všichni ob-
čané byli vyzváni dopisem, doručeným do všech domů, 
ku spolupráci na těchto úkolech, aby se splnilo heslo: 
„Socialisticky pracovat – socialisticky žít“.
V plesové sezoně se vystřídaly organizace KSČ, Svaz ry-
bářů a TJ Sokol, která připravila pěkné tradiční Šibřinky  
a dětské maškarní radovánky.
Začátkem března byla oslava Mezinárodního dne žen  
a ve škole byl dne 28/3 oslaven „Den učitelů“.
V rámci „Měsíce knihy“uspořádaly pracovnice knihovny 
zdařilou výstavu knih. 
Svátek 1. máje jsme opět oslavili v Újezdě. Mezinárodní 
den dětí byl předmětem oslav základní devítileté školy  
a mateřské školy. Místní sokolská tělovýchovná provedla 
„na ostrůvku tradiční krojované hody. V červenci uspo-
řádali „Rybáři“ karneval na ostrůvku. Na počest 55. vý-
ročí VŘSR konala se 6/11 na návsi u pomníku válečných 
obětí oslava.
10. 12. Místní protipožární sbor oslavil své 80tileté trvání.
Skupina SSM zpestřila svátky taneční zábavou dne 
25/12, přičemž účinkoval vlastní mládežnický soubor 
hudby – zvaný „Bonapart“. Během roku bylo v akci „Z“ 
odpracováno 110.101 brig. hodin. 
Hlubna, chemické výrobní družstvo, působí v obci od  
r. 1959. Provozovna je umístěna v budově bývalého pi-
vovaru. Věnuje se výrobě vlasové a nehtové kosmetiky. 
Zaměstnává 64 osob, z toho 56 žen. 
Cihelna Gustava Klimenta. Brněnské ústředí rozhodlo 
cihelnu zastavit dnem 31/12 a zřídilo v ní od 1/1 1973 
„Ústřední sklad celého podniku.“
Sdružení pro sušení krmiv při JZD Žatčany. Závod byl za-
ložen v roce 1968 jako společný družstevní podnik při 
JZD. Je to nejmodernější způsob konzervace pícnin. Uká-
zalo se však, že velmi znečisťuje ovzduší obce.
Meliorační družstvo v Brně „Závlahy pod Brnem“. Ve-
doucí pracovník nedal k dispozici žádné zprávy k zapsání 
konkrétní činnosti. 
Doprava osobní: Vlaková doprava z nádraží Sokolnice 
do zaměstnání v Brně je používána čím dál méně, neboť 
autobusová doprava autobusy ČSAD vede středem obce  
a má častější spojení.
Obchody v Sokolnicích: „Jednota“ má prodejny – Smí-
šené zboží v domě č. 6, maso – uzeniny č. 9, hračky – pa-
pír – drogerie č. 12, průmyslové zboží č. 36, textil č. 228, 
pohostinství – sokolovna č. 52, pohostinství Páral č. 11.
Sdružení rodičů a přátel školy dobře spolupracovalo se 
školu a velmi aktivně se zapojilo do příprav na oslavu 
100. výročí založení školy.
Politické organizace v obci: 
1. Komunistická strana Československa – vesnická 

organizace čítala kolem 90 členů.
2. Československá strana lidová 

Byla založena zde v r. 1969 a čítala 43 členů.

Místní výbor Národní fronty: Předseda Karel Výleta, před-
seda VO KSČ, předseda MNV, tajemník MNV a zástupci 
všech složek NF. 
Sbor pro občanské záležitosti: Bližší údaje nedodány. 
Český svaz žen: ustavující schůze v polovině roku 1952. 
Sokolnické ženy zapojovaly se do všech akcí v obci, kde 
bylo třeba obětavých rukou. 
Osvětová beseda, Svaz československo-sovětského přá-
telství, Socialistický svaz mládeže.
Tělovýchovná jednota Sokol čítala 178 členů.
Sbor požární ochrany měl celkem asi 27 členů. Oslavil 
80. výročí založení sboru v obci. 
Československý svaz včelařů – zákl. org. Sokolnice má 
32 členů a 209 včelstev.
Další společenské organizace, které byly činny, nedodaly 
mi žádné podklady o své činnosti, takže je mohu jenom 
vyjmenovat (byly písemně vyzvány). Československý čer-
vený kříž, Svazarm, Český ovocnářsko–zahrádkářský 
svaz., Český svaz rybářů, Český svaz chovatelů drobného 
hospodářského zvířectva, Český myslivecký svaz. 

Rok 1973 
Obec měla 466 domovních čísel a 1864 obyvatel,  
narodilo se 27 dětí, zemřelo 42 osob. Uskutečnilo se  
31 sňatků, z toho 16 občanských a 15 také církevních.
Sbor pro občanské záležitosti zaslal 56 blahopřání k ju-
bileu. Provedl 6 osobních návštěv u nemocných starších 
občanů. Zorganizoval oslavu 5 stříbrných svateb, dále 
zlatou svatbu a diamantovou svatbu. Provedl také pře-
dání občanských průkazů mladým občanům. 
Dne 9. a 10. června bylo oslaveno 100. výročí založení 
školy.
22. června se vrátila z vesmíru loď Apollo z USA se 3 kos-
monauty, což jsme s napětím sledovali u televizorů. 
Výstavba Pionýrského domu byla provedena brigádnicky. 
Čerpací stanice – ll. etapa závlah bude postavena na bý-
valém tenisovém hřišti.
Jelikož výstavba požární zbrojnice je finačně zajištěna, 
bylo dne 22. září započato s prováděním výkopů základů 
a betonováním. 
Český svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva 
Organizace měla 29 členů, z toho měl odbor králíků  
14 členů, odbor drůbeže 23 členů. 

Rok 1974 
zřízena činnost pošty v domě u Páralů, bývalá restaurace.

Rok 1975
30 let po válce vzpomínky p. Blahoňovského, p. Jaroslavy 
Doubkové (byly vydány ve zpravodaji)
Demolice domů č. 166 (Brumlovo) a č. 10 pro výstavbu 
nákupního střediska 

Rok 1976
Výstavba nové MŠ v prostoru Na nivě

Rok 1977
Na Štědrý den se oteplilo, byl úplně jarní den, v noci při-
šel liják s větrem. Večer chodila skupina hudebníků po 
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vesnici, hráli vánoční koledy a zástupci lidové strany přáli 
občanům pokojné svátky. Pastýři chodili každý rok za ka-
ždého počasí. V roce 1980–2009 jsou zápisy v kronice. 
Pastýři byli hudebníci, kteří hráli vánoční koledy po vsi, 
byli to pánové Kaplan Miroslav, Josef Zmrzlý, Miroslav Se-
kanina. Doprovázeli je další občané ze strany lidové, kteří 
přáli pokojné svátky např. pan Václav Haňka, Umlášek 
František, Jan Mrkvica, Ladislav Chudáček starší, Petr 
Černý střílel z pušky. Později chodili Josef Chudáček, Lud-
mila a Kliment Dudákovi. Do pokladničky se dávaly dob-
rovolné peněžní částky. Vybrané peníze byly dány vždy na 
opravu zámecké kaple. Nejdéle chodil pan Václav Haňka, 
asi 33 let.

Rok 1978 
Začátkem roku měly Sokolnice 1849 obyvatel a kon-
cem roku poklesl stav na 1838, z toho bylo 906 mužů  
a 932 žen. Narodilo se 28 dětí, zemřelo 60 občanů, 
uzavřeno bylo 22 sňatků. Koncem roku měla obec  
494 domů včetně veřejných budov a 520 bytů. 
S napětím jsme všichni sledovali v televizi a rozhlase dne 
3/3 zprávy o vzletu kapitána letectva, Vladimíra Remka 
do vesmíru na lodi Sojuz 28 s Alexejem Gubarovem  
a o jejich návratu na zem 10. března. 
Ve dnech 11. a 12. 4. vytrhalo JZD Průboj ovocné stromy 
v sadě podél silnice k Brnu. 
Oslava 60. výročí vzniku ČSR se uskutečnila v předvečer 
27. října. 
Závlahy pod Brnem. Závlahového zařízení využilo JZD 
Průboj v letech 1971 až 1977 na 658 ha. A v r. 1978 na 
978 ha. 

Rok 1979 
10. 3. otevření nové MŠ v prostoru Na nivě. 

Rok 1980
5. 4. 1980 zaveden letní čas; říjen – konec letního času. 
Jánské hody
Pro připravované Jánské hody 15. 6. dovezli si stárci 
krásný smrk na „máju“ a uložili ji 13. 6. na sokolský 
dvorek vedle sokolovny. Opozice hochů, kteří nešli za 
stárky, považovala za vtipné, že násilím vypáčili vrata 
ode dvora a máj odnesli do úkrytu v Pionýrském domě. 
14. 6. museli však „máju“ vrátit, aby ji mohli stárci po-
stavit před sokolovnou. (Oznámeno SNB jako krádež ze 
zamknutého dvora). Ze zlosti, že se jim nepodařilo zís-
kat jako výkupné 40 l vína (!), „máju“ v noci po hodech 
z 15. na 16. 6. podřezali a svalili na silnici usekaným 
vrškem. Pro tento vandalský kousek nemohla krásná 
mája zdobit vesnici alespoň 14 dnů, jak bývá zvykem na  
vesnicích.
Jarní směny se zúčastnilo 215 občanů a odpracovali 
1.250 hodin v akci „Z“. Směny pokračovaly do konce 
roku. Každý občan musel odpracovat každý rok zdarma 
určitý počet hodin za sebe a další hodiny za organizaci, 
v které byl, v rámci akce „Z“. Každý rok jsou v kronice 
uvedeny odpracované hodiny a vytvořené dílo. Tímto způ-
sobem se stavěla mateřská škola, obecní úřad, nákupní 
středisko.

Knihovna
6.278 vypůjčených knih, 2.716 periodik, 237 čtenářů, do 
14 let 120, 15–19 let 51. Půjčovalo se 1 den v týdnu  
8 hodin.
Sčítání lidu domů a bytů
6. 11. byly vyplněné archy doplněny a zkontrolovány. 
15. 11. předány na ONV Brno-venkov.
Domy  počet  
Domy rodinné  426
trvale obydlené  444  
neobydlené  13  
pro přestavbu  5  
ubytovací zařízení  2
V tom obyt. míst.  33
Podlahová plocha  1.098 m2

Počet osob v zařízení  175
Druh a počet trvale obydlených domů
úhrnem 457
družstevní  2
ostatní  13
ostatní neobydlené budovy  3
Matrika
Celkem počet osob 1.758, narodilo se 19 dětí, bylo  
26 sňatků, zemřelo 41 lidí včetně obyvatel Domova dů-
chodců. Diamantovou svatbu oslavil 1 pár a zlatou svatbu 
3 páry. V Domově důchodců se dožila žena 100 let.

Rok 1981 
27. 2. ostatková zábava, tradiční podnik místního Sboru 
požární ochrany.
28. 2. chodí po obci už tradičně maškary.
27. 3. provedena zkouška sirény.
7. 7. mají Svazarmovci na sokolovně diskotéku, která se 
stala pro mládež nejoblíbenějším způsobem taneční zá-
bavy při hřmotné reprodukované hudbě.
V sušičce JZD Průboj Sokolnice namontováno nové zaří-
zení na zachycení popílku a provedena kolaudace.
Za duben bylo odpracováno 3.945 brigádnických hodin 
za účasti 645 občanů. 
Začíná silný výskyt mandelinky bramborové.
Oslava svátku práce se konala za nepříznivého počasí 
opět v Újezdě u Brna. Dle evidence májové komise MNV 
Újezd účastnilo se sokolnických občanů včetně delegace 
vojenské jednotky celkem 920 osob. 
13. 6. pořádal Sokol předhodovou zábavu. 
14. 6. krojované tradiční hody za účasti 20 párů stárků 
a stárek 
Připravuje se rekonstrukce Boží muky Svaté Trojice  
u domu p. Radvana č. 93.
Akce „Z“ výstavba Závodu veřejného stravování (ZVS) – 
restaurace, zahájeno 5. 9. 1981, dokončeno do  
30. 4. 1983. 24. 9. Začalo bagrování základů.
Byly provedeny protipožární prohlídky domů členy Sboru 
požární ochrany.
3. 10. pořádala TJ Sokol „babské hody“ čímž se obnovila 
stará tradice, kdy hody organizují samé ženy v národních 
krojích
10. 12. byla otevřena nová samoobsluha potravin, pro-
dejna masa a uzenin v přízemí nákupního střediska.
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26. 12. napadlo 50 cm sněhu. Po rozhrnutí sněhu pluhy 
byly na polích hradby 1 m vysoké.
5. 6.–6. 6. byly vypsány volby. Odevzdáno 1.572 platných 
volebních lístků. Voleb se nezúčastnilo 5 osob. Do MNV 
bylo zvoleno 37 poslanců.
Situace na MŠ a ZDŠ: MŠ navštěvuje 83 dětí ve 3 tří-
dách. V ZDŠ je celkem v 8 třídách 204 dětí (devátá byla 
zrušena a děti chodí do ní v Újezdě u Brna). Školní dru-
žina má 30 dětí, přednostně pro žáky 1. a 2. třídy.
Činnost TJ Sokol: 215 členů, dohromady absolvovali  
719 cvičebních hodin s účastí 8.070 cvičenců, oddíl há-
zené 50 aktivních členů, oddíl stolního tenisu 16 členů.
Myslivecké sdružení Na Zlatém potoce má 73 členů, 
kromě toho má 5 stálých hostů z Českého mysliveckého 
svazu.
Přemístěn kříž na Stráži.

Rok 1982
Pohyb obyvatel: Koncem roku měla obec 1.759 obyva-
tel, z toho bylo mužů 854, žen 905, narodilo se 23 dětí, 
zemřelo 45 osob ( včetně DD). Sňatků bylo uzavřeno cel-
kem 20. Zlaté svatby byly 3. 
MNV získal nový nákladní automobil zn. „AVIA“.
K 31. lednu 1982 žilo v ČSSR celkem 15.347.982 lidí. 
Provedeno školení CO, jehož se zúčastnilo 150 občanů.
Od 28. 3. byl zaveden letní čas.
Soboty v dubnu určeny pro všeobecný úklid na obci pro 
sběr odpadových surovin.
23. dubna se konala oslava osvobození Sokolnic. Byla 
spojená s veřejnou schůzí a lampiónovým průvodem
14. května se konal odvod branců roč. 1964.
Podél škvárové cesty k Vladimírovu bylo přiděleno 30 za-
hrádek a ještě 12 míst je volných.
10. 11. 1982 zemřel gener. tajemník ÚV KSSS a před-
seda presidia Nejvyššího sovětu Leonid Brežněv. 
Činnost ZO Českého zahrádkářského svazu: Koncem 
roku 1982 měla organizace celkem 51 členů. Pro akci 
„Z“ věnovali členové po 5 hod. na 1 člena. Organi-
zace se účastnila ve dnech 9. a 10. října oslav 110 let  
trvání zdejší školy výstavou ovoce a zeleniny doplněné  
o okrasné dřeviny, příp. dekorační květiny a vyřezávané 
výrobky ze dřeva.

Rok 1983 
22. 4. uspořádána oslava 38. výročí osvobození naší 
obce Rudou armádou s obvyklým pořadem a lampióno-
vým průvodem.
28. 4. byla otevřena prodejna ovoce a zeleniny v nákup-
ním středisku.
Sbor pro občanské záležitosti oslavil 30 let trvání.
1. 1 . otevřena Restaurace „U Husara“.

Rok 1984 
Při rozvodně v Sokolnicích bylo vybudováno střední od-
borné učiliště.

14. 4. bylo připojeno praktické vyučování z Otrokovic  
k učilišti.

Rok 1985 
2. 1. byl zřízen hospodářsko správní odbor – stavební 
úřad.
Místní kaplička na návsi potřebovala již nutně opravu. 
Oprava byla provedena brigádnicky členy Čes. strany li-
dové za finanční pomoci MNV. 
Zvýšený zájem o vlastní osobní auta občanů nutí MNV 
zajišťovat místa na stavbu garáží. 27 garáží je podél plotu 
cukrovaru, Na Skalce za domy JME bylo vybagrováno  
v břehu místo pro 17 garáží.
Za vesnicí před železničním mostem nad silnicí k Brnu 
zařídila vojenská správa čističku odpadních vod z jejich 
bytovek a vojen. zařízení.

Rok 1986 
23. 5. – 24. 5. se v celé ČSSR uskutečnily volby. Do volič-
ských seznamů bylo zapsáno 1.257 voličů. Na kandidátní 
listinu bylo zařazeno 37 občanů. Z toho členů KSČ 22,  
1 člen Čs. strany lidové, ostatních 14. Žen je celkem 22.
Pokračuje výstavba Sportovně–branného areálu Sva-
zarmu u bývalé cihelny. Výstavba se prodlouží do konce 
června 1988.
14. 6.–15. 6. se uskutečnily tradiční Jánské hody na ost-
růvku obecního rybníka.
26. 6. byly stanoveny zásady pro přijetí dětí do mateřské 
školy.
6. 9. slavnostně otevřeno opravené hřiště. 
Český svaz chovatelů měl 39 členů, v odborech králíků, 
drůbeže, holubů, exotů, ovcí a koz. 
Sbor požární ochrany měl 35 členů, družstvo dorostu, 
starších žáků a žákyň. Pořádá ostatkovou zábavu a „den 
maškar“.

Rok 1987 
Oprava zámecké kaple Povýšení svatého kříže.
43 žáků navštěvovalo katolické náboženství.
Pro vadu v podložení stropu a jiné závady je nutná oprava 
školy. V budově MŠ byl zjištěn havarijní stav topných 
článků. Je nutná generální oprava.
Knihovna
272 čtenářů, 10.744 vypůjčených knih a časopisů, z toho 
dětských výpůjček bylo 3.888, z celkového počtu se vy-
půjčilo 4.127 naučných knih a časopisů
Sbor požární ochrany (dříve hasičský sbor) slaví v květnu 
95 let od svého založení. 
Zdravotnictví 
O zdraví občanů se starají pracovníci Obvodního zdravot-
ního střediska. Za obec darovalo 15 dárců 41 bezplat-
ných odběrů krve. 
Je neuspokojivá situace v zásobování pitnou vodou ve-
řejnými studnami (všeobecně vysoký výskyt dusičnanů, 
tvrdost vody).

Závěrem patří naše poděkování všem „písmákům“, kronikářům, kteří nám zachovali odkaz předchozí doby pro naše 
poučení. Děkovat chceme i Vám, kteří/které zaznamenáváte současné dění pro budoucí pokolení nebo se jakýmkoliv 
způsobem podílíte na uchovávání informací.


