
 

Jan Skokan - životopis  
 
     Pan Jan Skokan se narodil 26. května 1928 ve Štědrákově Lhotě, 
která tehdy byla nejseverněji položenou českou obcí severozápadní 
Moravy.  Jeho otec byl švec a jeho matka byla vyučená švadlena. 
Vychodil obecnou školu, ve vzdělání na měšťanské škole však 
nemohl pokračovat, protože v Sudetech byly za války české 
měšťanské školy zavřené. 
      Válku prožíval jako pomocný dělník v obchodě v Olšanech.Na 
Olšanských horách se ukrývala skupina partyzánů, kterou společně 
se svým zaměstnavatelem podporovali, nosili jim jídlo a pití. 
      V květnu 1945 proběhlo povstání ve Štědrákově Lhotě. Němci 
ustupovali před sovětskými jednotkami a ve Štědrákově Lhotě chtěli 
získat ubytování. Na přijíždějící německé vojáky v autě začali střílet 
partyzáni a poškodili ho. Vojáci utekli do lesa a partyzáni z auta vzali 
zbraně a pan Skokan si odnesl fotoaparát, který pak používal ještě 
dlouhá léta a dokumentoval s ním celou situaci.  
      Poté do Štědrákovy  Lhoty  přijela obrněnka, která byla varována 
před útokem partyzánů, začala střílet po utíkajících partyzánech a 
vystřelila granát na první statek ve Štědrákově Lhotě. V tu chvíli byl 
pan Skokan pod palbou německého kulometu. Dodnes vzpomíná na 
to, jaké měl štěstí, že ho netrefili.  
      Jako odvetu za útok partyzánů se Němci rozhodli, že vypálí 
Štědrákovu Lhotu a vzali 20 rukojmích z Hostic. Starosta z Rudy nad 
Moravou, pan Faltner, nakonec vypálení Štědrákové Lhoty zabránil. 
Také na to už Němci neměli čas, protože se blížila Sovětská armáda.  
      Hned po válce si pan Skokan dodělal v Šumperku měšťanskou 
školu.  
      Po komunistickém převratu se Skokanovi bránili vstupu do 
družstva, nakonec k tomu ale byli  donuceni. Na základě této 
skutečnosti, byl pan Skokan shledán jako politicky  nespolehlivý, a 
tak byl místo vojny v roce1950 zařazen do 55. pomocného 
technického praporu v dole Fučík, kde strávil dva roky.  



 

     Po návratu se oženil  s Jarmilou Divišovou, se kterou se znal už 
od dětství.  V roce 1953 a 1954 se jim narodili dva synové. 
     Kvůli svému protikomunistickému postoji byla rodina Skokanova 
ve Štědrákově Lhotě nepohodlná, a tak se v roce 1956 odstěhovali 
do Bratrušova. Pan Jan Skokan poté koupil dům v Šumperku- 
Temenici, kam se s manželkou a dětmi odstěhoval a kde žije dodnes.  
     Od  roku 1956 studoval průmyslovou školu stavební, kam 
docházel 3 krát týdně vždy odpoledne. Až do důchodu byl zaměstnán 
ve Stavebním podniku v Šumperku. 
    Se svou  ženou oslavili diamantovou svatbu, bohužel rok na to 
paní Skokanová zemřela. 
    Nyní žije pan Skokan poklidný život se svým synem a jeho rodinou 
v domku v Temenici. Stará se o zahrádku, chodí na výlety a  i po 
letech se stále rád setkává s bývalými členy PTP.  
 

 
 


