ROK 1969
Počátkem měsíce ledna zasedala rada MNV a na své první schůzi zhodnotila uplynulý rok.
Zhodnotila dosažené výsledky za uplynulý rok, které přes některé potíže, které se v minulém roce
vyskytly lze hodnotit kladně. V letošním roce bude třeba zaměřit pozornost na práci komisí při
MNV, zejména však Svazu požární ochrany. Dále pak byla pozornost upřena na akci “Z“ pro letošní
rok. Projednávalo zajištění rámového pletiva na oplocení prostředí návsi, kde je v plánu vybudování
parčíku, oplocení a úprava památníku osvobození, který v současném stavu nedělá dobrou visitku
na návsi. Byla projednána i otázka zakoupení lipek, které by se měly vysadit u památníku a dále na
návsi ve Sviňomazech. V této souvislosti byla také plánována úprava návsi a komunikace ve
Sviňomazech, kde je takové prostředí, že v době dešťů je možné přejít po návsi pouze ve vysokých
gumových botách. Tato záležitost byla projednána prostřednictvím rady MNV se zástupcem okresní
správy silnic s. Šulcem. Po několika dalších urgencích došlo k realizaci tohoto oprávněného
požadavku a tak se konečně občané ve Sviňomazech dočkali jedné akce, na kterou čekali od roku
1945.
Mimo další akce stála v popředí otázka dokončení opravy národní školy. Na jedné straně
překážkou pro úpravu byl nedostatek materiálu a na druhé části se jednalo o dokončení
dodavatelsky. Přes veškeré obtíže však byl i tento úkol zajištěn. V tomto roce se problémy v obci
doslova hromadily. Nepracovala školská komise ani finanční, ale ani ČSPO jak v Trpístech tak ani v
osadě Sviňomazy. Tyto závažné nedostatky byly předmětem každého zasedání rady MNV. Podařilo
se vyřešit stagnaci v komisích k aktivní činnosti. Nepodařilo se však uvést do činnosti ČSPO. Tato
záležitost zůstala neuzavřená a nevyřešená. V měsíci srpnu vypukl požár stohu státního statku.
Místní požárníci se sice dostavili, ale zakrátko došel zdroj vody z nádrže agroservisu, takže i přes
zásah požárníků ze Stříbra a Erpužic byl pro nedostatek vody stoh slámy ponechán svému osudu.
Mimo tyto starosti rady MNV, přišli další. S nastávajícím létem navštěvovali obec různé party
„chuligánů“ s úmyslem rušit noční klid v obci a poškozovat majetek občanů. V tomto případě byl
nutný rychlý zásah. Rada MNV stanovila noční hlídky za pomoci PS-VB a přistižení výtržníci byli
pokutováni. Včasným zásahem bylo těmto jevům znemožněno v jejich činnosti pokračovat.

