Historie
V minulosti existovalo v našem státě mnoho samostatných spolků, které
sdružovaly amatérské sadaře, vinaře a zahradníky. V roce 1957 byly tyto spolky
sjednoceny a byl založen Československý ovocnářský a zahrádkářský svaz.
Členové svazu si mezi sebou vyměňovali zkušenosti, vzdělávali se, pracovali
na svých pozemcích, vychovávali mladou generaci, a mohli si za výhodnou cenu
koupit sadbu, osivo, ovocné stromky a hnojiva. Byly zřizovány výkupny ovoce,
do kterých pěstitelé dodávali vypěstované produkty a získávali tak finanční
hotovost. V roce 1979 byl název změněn na Český zahrádkářský svaz.

Heršpická základní organizace vznikla v roce 1967
Na ustavující schůzi 6. 1. 1967 se sešlo 15 zakládajících členů, z toho 3 ženy
a 12 mužů. Předsedou byl zvolen přítel Jaroslav Knesl z č. 204, jednatelem
Rajmund Spáčil z č. 237, a pokladníkem Roman Křivánek z č. 209. Již v tomto
roce byla uskutečněna v sále bývalé Sokolovny 1. výstava ovoce a zeleniny.
V roce 1972 byl zvolen nový výbor a předsedou se stal přítel Josef Maláč
z č. 59, jednatelkou Vlastimila Koukalová z č. 189.
Na jaře roku 1980 pro nemoc odstoupil Josef Maláč z funkce předsedy a do
čela byl zvolen přítel Jindřich Ocásek z č. 49. Organizace měla v té době 31
členů, z toho 4 ženy a 27 mužů. Jednatelem se stal František Kovář z č. 68,
pokladníkem Karel Knésl z č. 113. Elán mezi zahrádkáři byl veliký, pokračovali
v pořádání výstav, nakupovali a vysazovali nové odrůdy ovocných stromů, keřů,
pořádali přednášky, zájezdy, školení, brigádničilo se na opravě kulturního domu.
Výkupny ovoce byly u Valčíků č. 28, u Maláčů č. xxx, u Vinšů č. xxx. Po jejich
uzavření museli pěstitelé vozit ovoce do okolních obcí. V pozdějších letech byly
výkupny zcela zrušeny. V lednu 1987 pořádali zahrádkáři I. Zahrádkářský ples.
V tomto roce se začala budovat moštárna. Členové zde odpracovali mnoho
brigádnických hodin. Zkušební provoz v moštárně byl zahájen v září 1990.
Členská základna se rozrostla a na konci roku 1990 měla 80 členů, z toho 25 žen
a 55 mužů. Po onemocnění Jindřicha Ocáska v roce 1990 vedl dočasně
organizaci místopředseda Miroslav Dvořák z č. 131.
V roce 1993 byl zvolen novým předsedou přítel František Jeřábek z č. 167,
a za podpory řadových členů pokračovala bohatá činnost organizace. Když
v roce 2003 předseda náhle zemřel, činnost stagnovala. Následně byla do této
funkce zvolena Radoslava Maláčová z č. 27. Členská základna se změnila,
zatímco dříve převažovali muži, nyní bylo mnohem více žen. Činnost byla
na vzestupu a heršpičtí zahrádkáři opět začali aktivně pracovat.
V roce 2010 získali 3. místo v soutěži mateřských center „Společnost přátelská
rodině“ - ocenění za skvěle fungující mezigenerační soužití. Mimořádný úspěch
měly výstavy pořádané v letech 2010, 2012 a 2014, kde mimo vypěstovaných
produktů byly prezentovány dekorace, které vyrobily naše seniorky
pod vedením Ing. Olgy Zástřeškové na „Zahrádkářských setkáváních.“ Koncem
roku 2014 měla organizace 36 členů, z toho 31 žen a 5 mužů.

