ROK 1963
Jedna z největších akcí ku zvelebení obce byla zaměřena v tomto roce na úpravu sálu OB.
Občané právem volali po kulturním vyžití, avšak stávající sál, který byl již v roce 1950 rozšířen a
opraven neodpovídal dnešním nárokům a požadavkům. Za aktivní spolupráce MNV, místních
složek NF a občanů bylo přikročeno ko generální opravě a rozšíření sálu. Byl vybudován nový
přístavek, vytrhána stará a zahnilá podlaha. Do sálu byly položeny parkety, provedena byla nová
malba, zřízena promítací kabina na film. Snad ke škodě byla skutečnost, že nebylo dobudováno
sociální zařízení, které v původním plánu bylo, avšak přesto bylo od něho na poslední chvíli
upuštěno. V takto nově upraveném sále, který voněl novotou a čistotou byla organizována první
taneční zábava. Premiéra v nově upraveném sále se plně vydařila. Sešlo se široké okolí účastníků v
tak hojném počtu, že se do sálu všichni nevešli. Tak se opět v tomto roce podařila jedna ze zdařilých
akcí, která bude nadále sloužit všem složkám NF i místním občanům. Sál OB je však využíván k
více účelům. Jsou zde konány veřejné schůze MNV, výroční schůze složek NF a je současně
využíván v době voleb do zastupitelských sborů jako volební místnost.
O tom, že naše obec má překrásné okolí svědčí vytrvalost zájemců, kteří po velkém úsilí
získali povolení k výstavbě rekreačních chat. Přesto, že katastr naší obce není zařazen do rekreační
oblasti, byla zde povolena úprava několika chat z vysídlených „Horských domků“. Byl to pan
Chodora z Plzně, pan Harmáček z Plzně a pan Zeman. Novou chatu pak postavil pan Blažek,
magistr z Bezdružic, pan Louda, Mašek, Švábek, kapt. letectva Pavelka a pan Karas z Vejprnic.
Na rozhraní katastrů Trpísty – Pernarec o Úterského potoka byl vybudován velký pionýrský
tábor, který zpočátku nesl název „Špachmanov“. Není však známo, jak k tomuto názvu došlo, ani se
nám toto nepodařilo zjistit. Tábor byl vybudován na rozloze 2 ha a slouží k letní rekreaci
tuzemských i zahraničních dětí, zejména z NDR.
V malé statistice se nám podařilo zachytit počet motocyklů v obci Trpísty a Sviňomazy.
Bylo jich celkem 40, různých typů – JAWA, ČZ, Ogar, Sachs, Pionýr. Převládaly motocykly ČZ a
JAWA.

