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Posmrtná vzpomínka na Dra Josefa Podbrdského.
F. B l' Y c h ta.

Dn'3 21. zá.ří 1930 z emře l ,Tlel Vlalš imi 0estný čl e n Prá.vnické
Jednolt y ]\I[o.1'2,v sk &, paJl Dr. Jos'e,f Podl blrds:k ý.
Na,rodil se dne 17. února 1847 \Te Vlalš imi v Čech ách.
Gy'l11llla,sÍum Yystudbval v Ji:hiLa,vě a pll'áivTŮ!ck!~ Is tudia, konal na
unive, r.sitě v Praze. Do s,oud!n~ PQ"ax,e Vlsltoulpil' u kra.j,s kého, soudu
v J ihla,v ě, u n ěhož byl té,ž, aUlsk:ultant em. JaikOlŽtosoudlní, adjlunkt
by~ , t Bř, eda,vi ,a pak II krwj'Sk éhlo Soo'l1ldlul , t Jihlavě,. Okl:' ~s, ním
so udlc:eun blyl v Telči a, ISlt a l s,e tamtéž předno,stou okr!::13Il1ího
soudu jakožto, rad a zems,k éhol soud u.
V r. 1897 hyl jmenoiV'á n radou z,elIl1:s,l~éh,o' soudiu u z,'3IIms.kJého
soudu v Brně , kd,e na,s,t oupil svou služhu 2,1. říljna, 1897. V roc,e
1903 hyl jm enován racLou wch. zem. s oucht' II zle msk élho soudu
v Brně a v roce 1906 u Vl'cJ1l1ihÚ' souditi tamtéž.
Na oldpočineld odlešel vpo'ce 1908 s titulem dk10rního rady.
Z,e's mJlý zajímal s,e v'ž d'y o v'eřejJlé záJelŽitos,t i a hyl té,ž
zvolen poslancem do z,emlSkého s~1Jěm'll nlora,~skélho' r. 1890, a
s icle za tehdle,Í'š í lidlovou s,t raJlU n1Jěstslkýrrn~ okre,s y Dalčice , Tell č,
J elllmice a ]\I[,or. Budějovice.
V r. 1900 s tal se čl enem senártu II zemskébo finaJlčnílho
ředitels.tv, í v Bmě pro rozhodováJlí 00 r ekurs,e chi proti t,r estní'l1l
n,áJIeZlll11J herní'ch úřa:dlťL Po zalinec1le'n í pensijniho pojištění byl
pl'vll1!Ím přeidsec10u hrn ěnlské úí·ad:olvln y Vlšeohe'cllé,ho P'3111slijního
ú sta,vtl.
Za své, z.álsluhy o zájlIl1Y českého lichl by,I jm0ll1ovrun oestn)ím
občanem mnoh a měst.
ZelsJlulý 'zálly po. svém př ích'odlu db Brna, ú č,als,tni! IS6 života
Práli'llÍcklé J,ed~'loty I\{oravské. Dne, 14. března 1901 byl zv;olen
č lenem výho'Ht a c1~lle 17. lle dna, 1907 dlruhým' náměstkem starosty. Tímto. hylfuž. CLo 16. ledna 1913, kdly hyl z,v o\.e11l maJ'ostolL!.
Jakožto. druhý náJruěs.tek Istarosty vylwná:val též ftll1lklc,j pokladnickou. Př'ec1 j'eoho odlc hodem dlO' Vlašil11Jě uspořáic1Jala naše Jednota ,cUne 4. čer'Vencle 1917 přátellsk,ou slc húzi "na ro.zlo.uČlenou
s velezasloužilj"m p. přeclJs,edoo u a býv'a lý111l cliouho,~etÝI!l1 pokladllíkem" (dle pí'SleU11!l1jích pozvá'n ek).
Bo odchodu z Bma vzdla l se pan Dr. Podbrd\'3ký '8,v é flUlkce
starostenské , naoež na va,l né hl"omad'ě c1'11,e 26. ledna. 1918 byl
1

2
jmen,o<váJl " p'ro ,s:v:é zálsJ.ulhy o Právnickou jediI1!otu če,stným čle 11'e'1111 Právnické jednoty" (d'lr8' ZálprÍSru, o' valn.é s.crhúzi).
Dl'. J ,ols·etf Podlbrr'ds ký zadílIltal :8le i pak ' je'ště o na,ši J edll'ortu
a ,Cťomo·ncre v ro'cle 19,2 6 za,sll al jí d ral" 500 Kč.
Zc~fťrazJriti j'est, že pan Dl'. PodD:Jlrdslk~T ani za váJ.ky ne,vzda.l
se 'Své čilUlOsti v naš,i Je,d11l0,tě a po cle~ou dbbu války ji osohn ě
hdtil, účals:tn!iv :s e v'š ech j,edÍr<~h s,chftzÍ.
Z,ersnulý si z,ws.loužt, aby v dJějiná;c.h na,š.í J 'edn.iÚt.y bylo ho
vž:c1ry v(llěč,ně vzpomenuto.
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