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Březen ve znamení zrakové prevence
Ergotep CSR Institut o. p. s. opět za-

jistil dětem bezplatné vyšetření zraku. 
Včasným záchytem zrakových vad se 
nejlépe předchází nejen nevratnému po-
škození zraku, ale i negativnímu dopadu 
zrakového handicapu na vývoj osobnosti 
dítěte a tím i na jeho budoucí život.

6. března letošního roku nenápadný 
přístroj Plusoptix prohlédl a zhodnotil 
oči 64 dětem v mateřské a základní škole 
Proseč a Perálec. Vyšetření přístrojem 

Plusoptix je bezkontaktní, podobné fo-
tografování a bez speciální přípravy se 
rychle získává informace o stavu zraku 
dítěte. Je-li dítě přístrojem zachyceno, 
nutně to neznamená zrakovou vadu, ale 
je to upozornění pro rodiče, aby dítěti 
zrak nechali dovyšetřit u dětského očního 
lékaře, který rozhodne o dalším postupu v 
péči o zrak dítěte.                                                                        

PhDr. Dagmar Fidlerová, ředitelka 
obecně prospěšné společnosti PROZRAK

Sloupek naší kronikářky: K čemu došlo v Proseči po únoru 1948
V letošním roce si připomínáme 70. vý-

ročí  tzv. „Vítězného února“, kdy se ko-
munisté v čele s Klementem Gottwaldem 
uchopili  moci ve státě. Komunistická 
strana se stala jedinou rozhodující silou, 
prosazující své představy o politice a hos-
podářství, o kultuře a ideologii. Hned od 
počátku uskutečňovala zásadu zrušení 
soukromého vlastnictví výrobních pro-
středků. Nejprve došlo ke znárodnění 
větších průmyslových podniků, později 
bylo znárodnění rozšířeno na malé pod-
niky, nakonec i na živnosti a řemeslné 
dílny, takže soukromý výrobní sektor 
úplně vymizel. Dělo se to i násilným ná-
tlakem, odsuzováním do vězení za vykon-
struované přečiny.

V Proseči byly již v roce 1948 zná-
rodněny podniky Ubl a Wanke (dříve 
Kopperl) a B.H.Kadlec, tím způsobem, 
že byly začleněny do národního podniku 

Zadrev se sídlem v Olomouci, jako sa-
mostatné závody Zadrev I v Záboří, dříve 
Kopperl, s vedoucím Vilémem Pelcem, a 
Zadrev II v Proseči, kde byl nejprve ve-
doucím bývalý majitel Ladislav Jan Ka-
dlec. V roce 1950 byla znárodněna firma 
Jarský a synové a firma Jaroslav Voltr a 
spojeny s ostatními do národního pod-
niku Zadrev. V témže roce byly zlikvi-
dovány všechny živnostenské dýmkařské 

závody a jejich zaměstnanci přešli do 
národního podniku Zadrev. Tento pod-
nik byl dnem 1. ledna 1953 jako celek 
likvidován a dýmkařská výroba byla pře-
sunuta do národního podniku Lira (lišty, 
rámy) v Třebechovicích pod Orebem. 
Vedoucím závodu v Proseči byl tehdy 
Emil Tuťálek. Také závod Glosův byl 
znárodněn a začleněn do národního pod-
niku Modena, Kutná Hora, závod Skuteč, 
provozovna Proseč. V roce 1950 skon-
čila také výroba cihel v zábořské cihelně, 
kterou provozoval podnikatel Křesťan.                                                           
V důsledku únorového převratu nastala 
i změna v obecní správě. Po Františku 
Braunsteinovi převzal předsednictví  
MNV Kamil Fritz, přednosta proseč-
ské pošty. Do prosečské obecní politiky 
se zapojil za 1. republiky jako člen so-
ciální demokracie a po jejím spojení s 
komunistickou stranou, se stal členem 
této strany. Zasloužil se o úpravu pro-
sečského náměstí na začátku 50. let. 
Předsedou MNV byl do roku 1957.                                                                                                                
K 1. únoru 1949 bylo zavedeno krajské 
zřízení, přičemž byly kraje rozděleny na 
okresy. Proseč byla přidělena do okresu 
poličského v kraji pardubickém, což tr-
valo do roku 1960. Rozhodnutím Okres-
ního národního výboru v Poličce ze dne 
29. 12. 1949 byly obce Proseč, Podměstí 
a Záboří spojeny v obec jednu s tím, že 
dosavadní číslování domů zůstává v Pod-
městí jako Proseč I, v Záboří jako Proseč 
II.

Pro prosečský zpravodaj připravila
Miluše Rejentová            


