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Johann Zdiarsky
starosta města Prachatice v letech 1891 - 1907
*20.  července 1849 Prachatice, † 15.  února 1907 Prachatice

Johann Zdiarsky pocházel ze starousedlého prachatického měšťanského rodu. Dožil se dospělosti
jako jediné ze tří dětí hřebenáře Wenzla Zdiarského a jeho manželky Rosiny, rozené Strachotinské.
Roku 1865 jeho rodiče koupili dům čp. 13 na prachatickém Velkém náměstí (dnešní Prachatické
muzeum), kde se provozovala hostinská živnost.

Pohostinstvím se zabýval i Johann. V roce 1871 se oženil s dcerou lékárníka
z Nýrska Theresií Rau, jejíž matka pocházela rovněž ze starobylého prachatické-
ho rodu Wimberských. Z tohoto Johannova manželství pocházelo osm dětí.
V té době byl Johann Zdiarsky i c. k. cejchovním mistrem. V osmdesátých letech
19. století v budově zřídil studentský domov pro žáky německého gymnázia
v Prachaticích.  Roku 1885 ovdověl a následujícího roku se znovu oženil s místní
měšťanskou dcerou Annou Krásovou, jejíž rod pocházel z Volyně. Z tohoto
manželství přišly na svět další tři děti.

Přes rodový původ a příbuzenské svazky s Čechy byl Johann Zdiarsky reprezentantem prachatických
Němců a také Německého šumavského spolku (Deutscher Böhmerwaldbund).  Když v roce 1891
zemřel dlouholetý prachatický purkmistr Dr. Med. & Chir. Ernst Mayer, byl do čela města zvolen
Johann Zdiarsky a v této funkci setrval až do své smrti. Za jeho starostenství byl nově vypracován
územní plán města potřebný k jeho dalšímu rozvoji, nadále byly zlepšovány poměry komunální
hygieny a také byla do města přivedena železnice. Tvář Prachatic se změnila výstavbou nové gymna-
ziální budovy, objektu Nové radnice a také studentského domova (dnes známého pod názvem
„Sova“). Za starosty Zdiarského vstoupily Prachatice do nové doby. Jeho zásluhy byly oceněny
udělením čestného občanství města Prachatice a rytířským řádem Františka Josefa I.

Jan Antonín Mager

Ilustrace:
Johann Zdiarsky (1849-1907), orig.  fotografie ze sbírek Prachatického muzea.  Reprofoto autor, 11.  3.  2011.
Inzerát doporučující služby Studentského domova pro německé gymnazisty v Prachaticích, 80.  léta 19.  století.  


