
ŽIVOTOPIS 

Pan Josef Hrdý se narodil 18. října roku 1944 v Pardubicích. Své dětství trávil na rodinném 

statku v Horních Ředicích. Rodina vlastní statek, s výjimkou nucené přestávky kvůli 

komunistickému režimu, od roku 1647. Ještě ve svobodných letech v roce 1947 oslavila 250 

let hospodaření. Po změně režimu v únoru 1948 se však situace pro rodiče pana Hrdého 

začala měnit. Z oslavovaného hospodáře se stal rázem vesnický kulak. V roce 1953 začaly 

v obci Horní Ředice přípravy k založení jednotného zemědělského družstva. V témže roce 

byly komunistickou stranou v Ředicích označeni zemědělci s větší rozlohou půdy za vesnické 

boháče. Mezi nimi byl i otec Josefa Hrdého. Museli odvádět vyšší dodávky a navíc jim byly 

sníženy ceny za dodávané produkty oproti dalším zemědělcům. Během let 1953 až 1955 byla 

rodina vystavena nátlaku ze strany státní moci, podstupovala kontroly ozbrojené veřejné 

bezpečnosti, prohledávání statku, narušování osobní svobody. Při jedné razii byla 

bezpečností zabavena rodinná kronika, která mapovala historii rodu až do 17. století. Kronika 

se již nikdy nenašla. Josef Hrdý starší odmítl vstoupit do JZD, které bylo založeno v roce 1955, 

a ještě téhož roku byl odsouzen k deseti měsícům vězení, ztrátě všech práv občanských a 

ke ztrátě veškerého majetku Manželka Josefa Hrdého naštěstí souzena nebyla, zůstala jí 

druhá polovina majetku, ale raději ji „dobrovolně“ odevzdala státu. Po odsouzení otce se 

rodina musela nuceně vystěhovat do vzdálenosti nejméně dvacet kilometrů od původního 

místa bydliště. Z Horních Ředic se matka se synem, starším bratrem a babičkou odstěhovali 

do Širákova ve Vysokém Mýtě, kde bydleli v jedné místnosti. Osud zasáhl opět a rodina 

musela znovu pryč. Nové bydliště si našli v malé vesničce mezi Chrastí a Hrochovým Týncem 

s názvem Blížňovice. Základní školu pan Hrdý dochodil ve Vysokém Mýtě. Po základní škole 

musel nastoupit do zaměstnání s příslibem, že se bude moci vyučit kovářem. Po roce práce a 

čekání na rozhodnutí o studiu se nakonec dozvěděl, že jako synovi vesnického kulaka mu 

komunisti z Horních Ředic nedali povolení ke studiu. Díky tatínkovi a jeho snažení mu bylo 

povoleno vyučit se až ve Štítech. Po prvním roce studia byla škola zrušena a žáci byli 

přesunuti do Horního Benešova u Bruntálu, kde pokračovali ve studiu. Pan Hrdý měl talent 

nejen na učení, ale také na sporty, ve kterých reprezentoval školu. Přes všechny špatné 

podmínky se pan Hrdý vyučil kovářem a podkovářem a ročníky absolvoval jako nejlepší 

student. V roce 1967 se rodina Hrdých mohla vrátit zpět na statek v Horních Ředicích, ale 

nemohla vlastnit celý statek. Obytnou část si díky jejich známému odkoupili zpět, avšak 

zemědělské části zůstaly ve vlastnictví JZD Horní Ředice. V roce 1970 se pan Hrdý oženil, s 

první manželkou mají dvě děti. V roce 1987 se pan Hrdý rozvedl a po 2,5 letech si našel 

novou ženu, se kterou žijí na statku. I přes všechny překážky, které pana Hrdého v životě 

potkaly, dokázal, že nic není nemožné a všechno jde, jen člověk musí vydržet a snažit se dál. 


