Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu
panu Josefu Strachotovi, nar. dne 10.02.1905, zemř. dne 12.12.1959,
za veřejné postoje, kterými v obci Člunek v období od roku 1948 do roku 1950 projevoval
odpor proti kolektivizaci venkova a zasazoval se o obranu nezadatelného práva vlastnit
majetek a svobodně s ním nakládat, za což byl závažně postižen, čímž naplnil formu
odboje a odporu proti komunismu
dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.
Pan Josef Strachota se v roce 1948 jako vlastník větší zemědělské usedlosti
a provozovatel hostince začal dostávat do konfliktu s představiteli komunistického režimu
v obci Člunek a s komunistickým právním řádem. Tento konflikt byl způsoben veřejně
prezentovanými kritickými názory pana Josefa Strachoty na prováděnou kolektivizaci obce.
V roce 1949 pak bylo Místním akčním výborem v Člunku navrženo uzavření hostince pana
Josefa Strachoty, neboť se v něm ozývaly kritické názory na komunistický režim
v Československu, přičemž pan Josef Strachota zde představoval vůdčí osobnost soukromě
hospodařících zemědělců s negativním postojem ke kolektivizačnímu procesu. V témže roce
pak pan Josef Strachota přesvědčil jednoho ze zemědělců, aby nevstupoval do JZD v Člunku.
O rok později v Jindřichově Hradci vedl debaty s dalšími zemědělci o špatném fungování JZD
a kritizoval rozpis kontingentu na daný rok a komisi, která jej provedla. Svůj odpor proti
kolektivizaci pan Josef Strachota dále mimo jiné projevil i tím způsobem, že v roce 1950
odmítal vpustit úřední komisi pověřenou odhadem a výkupem zemědělských strojů do své
usedlosti a učinil tak až v důsledku přítomnosti příslušníka SNB.
Za uvedená a další jednání byl pan Josef Strachota rozsudkem Okresního soudu
v Jindřichově Hradci uznán vinným především ze spáchání trestného činu pobuřování proti
republice a šíření poplašné zprávy a byl odsouzen k trestu těžkého žaláře v délce trvání 3 let
nepodmíněně a dalším trestům. Krajský soud v Českých Budějovicích jako soud odvolací poté
trest těžkého žaláře o půl roku snížil.
Pan Josef Strachota zemřel dne 12.12.1959. Žádost o vydání osvědčení účastníka odboje
a odporu proti komunismu podala za jeho osobu vnučka, paní Jana Hanzlíčková.
Etická komise svým rozhodnutí ocenila tu skutečnost, že se pan Josef Strachota zasazoval
o obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat.

