ROK 1965
Naše obec má v letošním roce jubileum. V květnu to bude dvacáté výročí dosídlení obce
občany české národnosti, kteří se na výzvu vlády rozhodli budovat naše krásné pohraničí. V
předchozích kapitolách je alespoň stručně popsán celkový vývoj politické a ekonomické změny,
která za uplynulých dvacet let značně změnila tvář celé obce ve prospěch budování socialistické
společnosti. S úctou vzpomínáme těch občanů, kteří započaté dílo nemohli dokončit. Úmrtím jich
za dvacet let z našich řad ubylo 14. V tomto období se ale hlásí ke slovu naše mladá generace.
Mnozí z této generace se narodili v Trpístech. Po krátkých úvahách obnovili téměř opuštěné
sportovní hřiště. Začala organizovaná činnost TJ-SOKOL, oddíl kopaná. Do této činnosti se zapojila
převážná většina mládeže.
Dobrou pohodu v obci rozrušila zpráva, že má být zrušena prodejna masa a uzenin, která je
jako součást pohostinství. Místní národní výbor a MO-KSČ reagovali na tuto zprávu svoláním
veřejné schůze. Tato schůze se lišila od ostatních velkou rušností a živou diskuzí. V diskuzi byly
velmi správné připomínky občanů. Omezení nákupu zaměstnaných žen a to převážně v zemědělství,
kde nelze upravit pracovní dobu podle pojízdné prodejny, která měla nahradit stabilní prodejnu
masa a uzenin. Prostě bohatá a věcná diskuze občanů zvítězila a prodejna masa a uzenin zůstala
nadále a slouží ke spokojenosti všem občanům. Dále se na této schůzi jednalo o nedostatku pitné
vody v celé obci. Tento závažný nedostatek nebyl doveden do konečné fáze, není známo z jakých
důvodů. Skutečnost je však taková, že vodní zdroj v budoucnu bude nutno v místní obci řešit. V
tomto roce také došlo k odstřelu komína v bývalé cihelně. Sám, jako pisatel kroniky se domnívám,
že likvidace této cihelny, byla značnou národohospodářskou škodou. Podle některých starousedlíků
byla v této cihelně nejkvalitnější cihlářská hlína v západních Čechách.
Na počátku roku také došlo k reorganizaci hospodářského střediska státního statku.
Reorganizace se týkala farem Trpísty a Sviňomazy. Tyto dvě farmy byly začleněny do nového
hospodářského střediska ve Kšicích. Byla to první větší změna v reorganizaci po pěti letech. Před
tím obě farmy patřily do HS Erpužice. Vedoucím HS ve Kšicích byl jmenován soudruh F. Slabý, v
Erpužicích s. J. Bouda, oba občané z Trpíst.

