MUDR. JOSEF KULICH
* 28. 11. 1869

+ 27. 3. 1944

Kdo byl MUDr. Josef Kulich?
Narodil se 28. listopadu 1869 v Chudenicích u Nového Bydžova a po gymnaziálních studiích v
Novém Bydžově graduoval na lékařské fakultě pražské univerzity.
Do Českého Krumlova přišel ve svých čtyřiadvaceti letech, aby zde působil jako praktický,, báňský
a také schwarzenberský knížecí lékař takřka celý svůj život.
Ihned po svém příchodu do města se stal činným členem českých spolků. Jednu z prvních zmínek
nalezneme například v Pamětní knize Čtenářské besedy, kde je jeho rukou zapsán obsáhlý zápis za
rok 1894. Dr. Kulich tehdy vykonával funkci jednatele, a jak ze zápisu vyplývá, přistupoval k ní
velmi svědomitě. Ve Čtenářské besedě pak patřil dlouhá léta k nejpracovitějším - připomeňme
například jeho neustálou starost o získávání finančních prostředků pro rozšiřování české knihovny,
úsilí O vznik české školy, organizaci společenského života a kulturních pořadů. Dr. Kulich
vykonával řadu let funkce ve výboru či revizora účtů.
Podobně tomu bylo i v dalších spolcích - Národní jednotě pošumavské, Ústřední matici školské, v
podpůrném spolku Včela, v Českém stavebním družstvu, v tělocvičném spolku Sokol, Řemeslnické
jednotě, Českokrumlovské záložně a v odboru Klubu českých turistů, který v Českém Krumlově
spolu s dalšími založil.
Od listopadu 1918 do května 1920 byl jedním z předsedů českokrumlovského národního výboru.
Po Mnichovské dohodě v září 1938 musel narychlo z Českého Krumlova utéci do Českých
Budějovic, odkud dojížděl do Zlaté Koruny, kde ordinoval. Bylo mu již 75 let, ale za pacienty často
docházel pěšky řadu kilometrů. V předjaří 1944 na jedné z takových cest v údolí Jíleckého potoka u
Černice zemřel. Pohřben byl v Mladém u Českých Budějovic, odkud byl v roce 1946 převezen na
českokrumlovský hřbitov do hrobky rodiny Míkovy a Kulichovy.
Českokrumlovští turisté se tradičně starají o to, aby osobnost MUDr. Josefa Kulicha nebyla
zapomenuta. Otevření nově vyznačené turistické stezky s jeho jménem je nejnovějším činem k
uctění tohoto zasloužilého lékaře, význačného činovníka českých spolků a hlavně - dobrého
člověka.
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