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Josef Sokol 

Pan Josef Sokol se narodil 3. 12. 1936 ve Hvozdné u Zlína. Tady také absolvoval 1. a 2. třídu. Pak se po 

válce stěhovali kvůli práci otce na Vsetín. Tady chodil do 3. třídy a o prázdninách se už stěhovali do 

Ostravy, kde navštěvoval 4. a 5. třídu. Do 6. třídy začal chodit v Mariánských Horách, kde bydleli 3 

roky a pak se stěhovali do Zlína a od té doby tady žijí. Absolvoval Průmyslovou školu stavební a v roce 

1956 maturoval. Po maturitě nastoupil na mrakodrap do Průmyslových staveb jako technik. Po roce 

narukoval na vojenskou základní službu do Holešova. V té době již byl ženatý a měl dceru a bydleli ve 

Vyškově u rodičů manželky. Zaměstnání blíže novému domovu mu provozář našel v závodě 

Technoplast Chropyně. Dva roky zde získával zkušenosti jako mistr na stavbě. Po 2 letech se 

přestěhoval s rodinou do Hvozdné do chatky. Kvůli nevhodným a nedostatečným prostorám se 

přestěhovali na ubytovnu do Napajedel. Tam bydleli rok. Po dokončení bytových jednotek na 

Štefánikově ulici ve Zlíně, se do jedné nastěhovali a bydlí tam dodnes. V Průmyslových stavbách 

odpracoval pan Sokol na různých technických pozicích 53 let. Do vyšších funkcí se dostat nemohl, 

protože odmítal vstoupit do KSČ a navíc byl a je věřícím. V důchodu je 22 let.  

V roce 1968 s radostí přivítal, že politici začali říkat pravdu. I pan ministr Hájek, se kterým se osobně 

setkal. Při okupaci Československa měl nejvíc strach o malou dcerku. 

V roce 1989 a následujících letech se jako člen Občanského fóra osobně angažoval na mítincích s 

občany, kde také vystoupil s projevem o svobodě a pravdě. Organizoval také shromáždění občanů 

v okolních obcích, kde byli o situaci informováni. Na těchto besedách se také zasloužil i o odvolání 

zastupitelů obecních úřadů. Také v podniku se ujal zřízení stávkového výboru, který převzal vedení od 

komunistů. 

Jeho vzkaz pro mládež zní: „Je třeba se vzdělávat, poslouchat a hlavně hledat pravdu a pořád bojovat 

s lidskou hloupostí.“ 


