Spolek pohraniční historie

Spolek pohraniční historie je nezisková organizace, která pečuje o bunkr, tzv. ŘOPík z roku 1937 u Vratěnína na
Znojemsku.
Od roku 2016 jsme bunkr postupně vytrhli ze spárů divoké vegetace, zamezili jeho devastaci vlhkostí, upravili
okolní terén, opravovali interiér a původní vybavení a konečně v dubnu 2018 natřeli do maskovacích barev. Při
výběru barev jsme se snažili maximálně inspirovat dobovými předválečnými fotografiemi i vzpomínkami
pamětníků. Nyní je bunkr připraven předvést se prvním návštěvníkům. Jde o objekt atypický, byl v oblasti
vratěnínského úseku Slavonice I. Stavěn jako první. Některé stavební prvky a výbava jsou zde odlišné od
ostatních následně stavěných objektů. Tyto zajímavosti rádi ukážeme našim návštěvníkům.

Spolek pohraniční historie na svoji činnost získává prostředky od soukromých dárců, nečerpá veřejné dotace.
Veškerá činnost spolku je založena na dobrovolné práci a fandovství svých členů a spolupracovníků. Spolek se
snaží o nezaujatý pohled na složitou historii 20. století, snažíme se o kritické myšlení a realistické, žádnou
ideologií nezabarvené hodnocení doby, ze které pochází technická památka, o kterou pečujeme. Spolek se též
věnuje práci s mladými lidmi, kteří se na obnově bunkru též aktivně podílí.

V roce 2018 si připomínáme 100. výročí vzniku Československa. Rádi vzdáváme hold našim předkům, kteří
dokázali, hnáni touhou po udržení svobody, tuto stavbu postavit v roce 1937 za pouhé 2 měsíce, s využitím tehdy
dostupné techniky. Při opravách průběžně zjišťujeme, že práce byly provedeny velmi kvalitně a použitý beton je i
po více než 80 letech velmi pevný.

Dovolujeme si pozvat první návštěvníky, aby spolu s námi nahlédli nejen do období předválečné historie, ale i do
období 40 let socialismu, kdy byl bunkr součástí tzv. Železné opony.
Rádi návštěvníkům ukážeme nejen zajímavou technickou památku, ale budeme rádi, když si spolu s námi
uvědomí nesmyslnost a zmar válek a dar života v míru a svobodě.

Bunkr Spolku pohraniční historie, Vratěnín, okres Znojmo
Poloha: polní cesta od Vratěnínského rybníka směr Uherčice, 1100m od silnice č. 409 , 671 07 Vratěnín, okres
Znojmo, GPS: 48.906N, 15.619E
Ze silnice č. 409 Vratěnín-Drosendorf a cyklostezky EV13 je u rybníka značená odbočka na Bunkr Spolku
pohraniční historie.
Kontakty:
mobil: +420 608 707 416, e-mail: danats@seznam.cz
www.opevneni-vratenin.cz
Facebook: Spolek pohraniční historie

Termíny otevření v roce 2018:

28.4. - 1.5.
5.5. – 8.5.
9.6. – 10.6.
30.6. – 8.7.
22.9. – 23.9.
V neděli 6.5.2018 od 13 hodin se u bunkru koná akce k výročí konce 2.světové války. Sejdou se zde členové
spolku, příznivci, spolupracovníci, dárci, ale samozřejmě i veřejnost. Na akci bude zajištěno občerstvení.
Tiskovou zprávu vydal 26.4.2018 Jaroslav Škrdla, místopředseda Spolku pohraniční historie, tel. 724 372 029,
mail: jaroslav@skrdla.eu

Stav bunkru před zahájením oprav, prosinec 2015

Práce na nátěru bunkru byly odměnou po těžké práci předchozích 2 let, duben 2018

Stav bunkru po nátěru, duben 2018

