
Josef Zdražil 
 

 

 

Pan Josef Zdražil se narodil do války na začátku roku 1944 v chorvatském Vukovaru. 

Jeho maminka byla Chorvatka a tatínek se narodil rovněž v Chorvatsku, i když jeho rodina 

pocházela z Morkovic u Kroměříže. Tatínek pracoval jako úředník v továrně Baťa Borovo. 

Josef měl o pět let starší sestru, která byla velmi chytrá a nadaná. 

 

Rodinu pana Zdražila během války třikrát evakuovali. Prožívali tehdy velmi těžké období, 

protože byli nuceni se nějaký čas schovávat v lese u partyzánů, kde jedli jenom fazole, což 

není vhodná strava pro malé dítě. Proto byl malý Josef v ohrožení života. Když se poté vraceli 

domů, všude kolem viděli zastřelené lidi a vybombardované domy. 

 

 

 



 Po válce vznikl nový stát Jugoslávie, v němž byl budován komunismus.  Mnohá očekávání 

rodiny ve spravedlivý svět se nenaplnila, proto odešli Zdražilovi do tehdejšího 

Československa.  

Žili v Jablonci nad Nisou a od roku 1949 v Semilech.  

V roce 1948 se moci v Československu rovněž chopili komunisté a Zdražilovi začali mít 

problémy s režimem i tady. 

 

V září 1950 Josef začal chodit na Základní školu v Semilech - Podmoklicích. Učil se dobře, ale 

jeho sestra byla ještě lepší, měla stále výborný prospěch. Maturovala v roce 1957 a velmi 

toužila stát se lékařkou. Na vysokou školu se hlásila dvakrát, ale z politických důvodů přijata 

nebyla, stejně jako Josefa nepřijali na vysněnou univerzitu do Olomouce. 

 

 

 

 

Vystudoval pedagogickou fakultu v Liberci a stal se učitelem na základní škole, učil v Turnově, 

v Lomnici nad Popelkou a také v Semilech. V Lomnici prožil velmi šťastné období. Měl zde 

spoustu nadaných žáků. S basketbalovým týmem, který vedl, dosahovali velmi dobrých 

výsledků (2. místo v republikovém finále v Kroměříži), ve městě vybudovali společně s dětmi 

v letech 1968 - 1972 sportovní hřiště, … Poté učil v Semilech. Ze školy však pro neshody 

s ředitelkou, která od učitelů vyžadovala politickou angažovanost a naprostou oddanost 

režimu, odešel a koncem 70. let pracoval v dětském domově jako vychovatel.   

 

 

 

 

Na konci roku 1989 se stal ředitelem dětského domova v Semilech. Byl také třikrát zvolen do 

Zastupitelstva města Semily. V roce 1991 pracoval jako zástupce ředitele a od roku 1994 jako 

ředitel Školského úřadu v Semilech. Ve školství působil 42 let. 

 

Nyní je pan Zdražil v důchodu a snaží se dělat věci, na které dřív neměl dost času. Čte si 

zajímavé knížky, jezdí na kole, chodí do přírody, fotografuje. Je rád s dětmi i se svými 

vnoučaty.  


