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Rozloučení s Ing. Bohumilem Herčíkem
V sobotu 5. února 2022 náhle ve věku 71 let zemřel
náš kolega, dlouholetý pracovník osivářské společnosti
Maribo Seed, Ing. Bohumil Herčík. Zpráva o jeho odchodu
velmi překvapila a bo
lestně zasáhla všechny
v českém cukerním sek
toru, kdo jej po dlouhá
léta znali.
Bohumil Herčík se
narodil v prosinci 1950
v Městci Králové na
Nymbursku. Pocházel
ze selského rodu z blíz
ké obce Opočnice, kde
rodina hospodařila po
generace.
Když mu bylo pět
let, přestěhovala se ro
dina do Nymburku, kde
Bohumil chodil do základní školy. Pokračoval ve studiu
na gymnáziu v Kolíně, kam se Herčíkovi přestěhovali,
a později, v letech 1969 až 1974, pak na Agronomické
fakultě Vysoké školy zemědělské (dnes ČZU) v Praze.
Ing. Bohumil Herčík po absolvování vysoké školy
nastoupil jako agronom do zemědělského družstva Ovčáry,
kde pracoval až do roku 1980. Posléze pracoval v podniku
Kolínské cukrovary jako agronom a později ve funkci
obchodního náměstka. V roce 1993 byl přijat jako obchodní
zástupce dánské osivářské a šlechtitelské firmy pro osiva
cukrovky Maribo Seed v České republice. V této pozici
setrval na plný úvazek až do roku 2016, kdy odešel na
zasloužený důchod. I v dalších letech, a to až do loňského
roku firmě Maribo Seed velmi vypomáhal jako externí
poradce pro pěstitelskou oblast cukrovarů Tereos TTD, a. s.
Mezi zemědělci a cukrovarníky byl oblíben pro svou
přímou a přátelskou povahu a uznáván pro své znalosti
a zkušenosti z oblasti zemědělství i cukrovarnictví.
Byl aktivním sportovcem. Hrával pravidelně košíkovou
a tenis, miloval jízdu na kole a byl vynikajícím lyžařem.
Patřil také k velkým fandům českého hokeje a fotbalu.
Zázemí nacházel ve své rodině – milované manželce
Evě, synovi a dceři i svých třech krásných vnoučatech.
Ing. Bohumil Herčík zůstane v našich vzpomínkách
jako kolega, přítel a dobrý kamarád. Čest jeho památce.
Vít Bittner
Zemřel PhDr. Karel Herčík
Ve věku nedožitých 86 let zemřel 8. února PhDr. Karel
Herčík, člen kuratoria Dobrovických muzeí. Byl význam
ným regionálním historikem, spisovatelem a publicistou,
archivářem; rovněž prvním porevolučním předsedou ONV
a starostou Mladé Boleslavi (1990) i gymnaziálním profe
sorem. Ti, kteří jej znali, na něj budou s úctou vzpomínat.
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