ROK 1960
Tento rok byl ve znamení pro obec velkou událostí. Hned v úvodu roku 5. ledna 1960 byla
konána členská schůze místního JZD ve Sviňomazech. Na tuto schůzi byli přizváni zástupci JZD
TRPÍSTY. Hlavním účelem mimořádné členské schůze bylo jednání sloučení družstev JZD
Sviňomazy a Trpísty v jeden hospodářský celek. V této době stál v čele družstva ve Sviňomazech V.
Tupý a v Trpístech V. Mandák. Na slučovascí schůzi byl přítomen za ONV Stříbro vedoucí
zemědělského odboru s.Josef Vlček. Po dosažené dohodě sloučení družstev byl zvolen jako
předseda Václav Tupý. Členská základna sloučeného družstva měla 44 členů. Mimo JZD
hospodařili samostatně 4 zemědělci a to v obci Trpísty. V měsíci březnu toho roku podali do
družstva přihlášku Antonín a Anna Jedličkovi z Trpíst. Až do výroční členské schůze neslo sloučené
družstvo název „JZD Sviňomazy-Trpísty“. Na výroční schůzi, klerá se konala 23. března 1960 byl
přijat a schválen jednotný název „JZD TRPÍSTY“. Rovněž při volbě funkcionářů do JZD byli
navrženi zástupci obou obcí následovně: předseda Václav Tupý, zootechnik J. Sucharda, farmář V.
Mandák z Trpíst, Karel Jouja ze Sviňomaz. Jako skladník zvolen Hilbich Ginter, pokladník Pavel
Ochrimek a účetní Josef Vrba. Další členové výboru Boh. Behenský a Karel Poucha.
Dá se říci, že touto významnou událostí byla dovršena socializace vesnice. Byl to náročný a
namáhavý úkol v období posledních deseti let, ve kterém sehráli rozhodující úlohu funkcionáři
KSČ, poslanci místního národního výboru a obětaví funkcionáři JZD. Bylo nutno bojovat proti
předsudkům v myšlení lidí, bylo nutno překlenout časté neúspěchy v hospodaření družstva, které
velmi často byly považovány za hlavní příčinu kolektivního hospodaření. Bylo to období kde
nebylo ani času ani sil na zkrášlení obce a zlepšení životního prostředí občanů. Úspěšněji si vedl na
úseku hospodaření a daleko menšími problémy státní statek. Disponoval výkonějším strojovým
parkem, měl zkušené technické pracovníky, dostatečný kádr spolehlivých pracovních sil. V té době
byl zařazen organizačně pod ředitelství státních statků v Úlicích. Hospodářsky pod oddělení
Chrančovice. Snad s odstupem času může čtenář posoudit zda všechna tato snaha zmíněných
funkcionářů a zápas o socializaci a kolektivizaci vesnice nebyl marný. Uznání jistě patří všem, kteří
tento zápas dovedli do konce a měli na mysli lepší zítřky nejen družstevníků, ale celé společnosti.

