
Z organizací a spolků - Spolek Přátelé Vrbenska 

 
 
Přátelé Vrbenska chystají obrazovou kroniku 
nebo 
Zapojte se do tvorby obrazové kroniky 
nebo 
Pošlete fotku do obrazové kroniky města 

 
Pomozte nám vytvořit obrazovou kroniku prvních poválečných osídlenců na 
Vrbensku, a vzpomeňme tak poválečné začátky obnovy pohraničí 
 
Město Vrbno pod Pradědem se po skončení II. sv. války a po odsunu německých obyvatel postupně 
stalo regionálně významným centrem se silně se rozvíjejícím průmyslem. Navázalo tak úspěšně na 
předchozí historické období rozvoje průmyslu na Vrbensku. Mnoho zdejších rodáků, průmyslníků, ale i 
pozdějších dosídlenců se tak nesmazatelně zapsalo do života města. 
 

Proto nezapomeňme na ty, co na Vrbensku začínali 
 
Spolek Přátelé Vrbenska a Město Vrbno pod Pradědem chce s pomocí vás „občanů“ sestavit obrazovou 
kroniku těch, kteří po roce 1945 osídlovali pohraničí. Ti patřili mezi první obyvatele města Vrbna pod 
Pradědem a začali budovat novou poválečnou etapu města. 
 
Obrazová kronika občanů bude věnována památce prvních dosídlenců Vrbna. Uschováme ji v galerii a 
archivu osobností města a bude využívána také při slavnostních příležitostech pro vzpomínkové a 
výstavní účely.  
 
To však předpokládá získat k archivaci dostatečné množství rodinných fotografií a dokumentů, abychom 
mohli uvažovat i o památném knižním vydání. Tohoto záměru můžeme dosáhnout jen s pochopením a 
podporou občanů města. V kronice budou uvedena i všechna získaná historická data a popisné údaje.   
 
Záměr předpokládá také tvorbu několika velkoplošných obrazových tabulí s kopiemi fotografií a 
stručnými popiskami údajů.  
 
Co k tomu budeme potřebovat: 
- zapůjčení rodinných fotografií rodičů, babiček a dědečků (svatební, rodinné, firemní), fotografie vám 
budou po zkopírování ihned vráceny 
- popis fotografie s uvedením plného jména osob a případně doplněn popisem tehdejších  
  událostí 
- potřebovat budeme váš písemný souhlas ke zveřejnění fotografií, údajů a osobních poznámek 
  nebo záznamů a popisů události (příchod do Vrbna a číslo domu prvního bydlení, znáte-li) 
- podporu občanů města 
 
Vzpomeneme tak období významného rozvoje našeho města po II. sv. válce, které výrazně ovlivnilo 
poválečné osídlování českého pohraničí. To probíhalo současně s odsunem Němců, kdy vítězné 
mocnosti v Postupimi přijaly poválečné rozdělení světa. Období let 1945-1952 patří bezesporu mezi 
klíčové události českých novodobých dějin, protože představovalo největší vnitrozemský přesun 
obyvatelstva v dějinách Československé republiky. Do pohybu se tehdy dostalo (spolu s odsunem 
Němců) v letech 1945-1947 přes 5 milionů lidí.  
 
Poznámka: 
1. období 1945 – 1952 
2. období 1952 – 1960 
3. období 1960 – 1990 a současnost 
 
 
Kontakty: 



Karel Michalus, předseda Spolku Přátelé Vrbenska, tel: 605 300 606, e-mail: k.michalus@tiscali.cz,  
Jitka Grygová, Město Vrbno p. Prad., odbor vnitřních věcí, tel. 554 795 130, e-mail: 
jitka.grygova@vrbnopp.cz. 
 
 
Karel Michalus,  
předseda Spolku Přátelé Vrbenska 
 


