ROK 1961
Každý rok v životě obce má své zvláštní ekonomické, politické a kulturní změny. Ani jinak
tomu není v roce letošním. Po územní reorganizaci okresů Stříbro a Tachov v roce 1961 byl pro
obec Trpísty okres Tachov. Tato územní změna přinesla řadu událostí, které byly v životě obce snad
nejvýznamnější. V okresním městě Tachov bylo utvořeno Sdružení státních statků, které neslo
všechny znaky pokrokové zemědělské velkovýroby. Tato skutečnost se týkala i státního statku v
Trpístech, které před tím patřilo pod ředitelství v Úlicích. Po územních změnách byl začleněn pod
ředitelství statku ve Stříbře. Nová organizace zemědělské velkovýroby měla rozhodující vliv na
JZD nejen u nás v obci, ale na celém okrese. Po schválení vyšších orgánů a projednání v členských
schůzích JZD, přestoupila v průběhu prvního pololetí roku 1961 všechna jednotná zemědělská
družstva do státních statků. V místním sloučeném JZD, proběhla tato událost dne 15. června 1961,
kdy byla svolána mimořádná členská schůze JZD za účasti 73 družstevníků z Trpíst a Sviňomaz. Na
této schůzi dali družstevníci svůj souhlas k předání družstevního hospodářství do státního statku se
sídlem ve Stříbre. Na této schůzi zastupoval ONV soudruh Košař, za sdružení státních statků v
Tachově ing. Václav Schleis a za státní statek Stříbro s. Miroslav Turek, ředitel statku.
Postupně se tedy uskutečnila v tomto roce úplná socializace vesnice, neboť do státního
statku vstoupil i zbytek soukromně hospodařících rolníků. V důsledku takto zcelených obcí, vznikla
i na státních statcích nová organizace. Centrum takto utvořeného hospodářského střediska mělo
sídlo v Erpužicích, kam byly začleněny tyto obce: Trpísty-Sviňomazy, Kšice-Lomnička, Únehle,
Erpužice, Malovice, Blahousty a část katastru obce Butov. Tím vznikl hospodářský celek o výměře
asi 3000 ha. Byly tak vytvořeny předpoklady ke zcelování pozemků a využití rostoucí mechanizace
na zcelených honech. Začala se v plné míře uplatňovat socialistická velkovýroba, postupně se
přechází na úzkou specializaci jak v rostlinné tak i v živočišné výrobě. V obci začala vzestupovat
životní úroveň, zvýšili se příjmy obyvatel. Svojí tvář měnily i katastrální území. Postupně
docházelo k vytrhávání trnin a křovisek, shazování a rozorání mezí a ke zcelování pozemkových
parcel, k rozorání neproduktivních luk a pastvin. Tímto opatřením bylo možné uvolnit i část mladší
generace do jiných závodů podle jejich vlastní volby.
Celková výměra
zemědělské půdy po
sloučení:
orná půda – 565,1233 ha
louky – 48,8596 ha
pastviny – 23,9395 ha
zahrady – 0.7038 ha
sady – 1,4241 ha
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