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Shrnutí sezóny 2008 a plány na
sezónu 2009
Zdravím všechny čtenáře a příznivce vojenské
historie. Rok 2008 má náš klub úspěšně za sebou,
a lze říct, že se jednalo o úspěšný rok. Návštěvníků
nám po chudých dvou
letech opět přibývá (úbytek
způsoben stavbou dálnice),
a tak jsme rádi že o naše
muzeum je pořád zájem.
Tímto chci poděkovat všem
návštěvníkům, kterých bylo
skoro 1000.
Asi nejvýznamnější
věcí v roce 2008 bylo
vyjasnění
majetkových
poměrů. Bunkry už dnes
nepatří armádě, jak tomu
bylo doposud, ale vlastníkem
je město Bohumín, které
vlastní i přilehlé pozemky.
My jako občanské sdružení
jsme na objektech MO-S5
a MO-S4 v dlouhodobém
pronájmu.
Co se týče rekonstrukce
muzea, podařilo se nám dokončit obě makety zvonů
(tím myslím vnější část, vnitřní vybavení a úpravy
ještě dokončeny nejsou), také jsme významně
pokročili v rekonstrukci filtrovny na pravé části,
na pravé části jsou taky z 85% dokončeny rozvody
vody, na levé části je rozpracována maketa
kanónové střílny a klub také vlastní o jeden TK
vz. 37 navíc.
Velkou událostí uplynulého roku bylo vydání
knihy „Opevnění IV. sboru“, která sklidila značný
ohlas u veřejnosti. Tento první díl pojednával o
záchytném háku lehkého opevnění, vedoucí od
Bohumína směrem na Český Těšín. Tento rok, tedy
2009, je v plánu vydání druhého dílu, zabývající
se pouze Bohumínským podúsekem. Práce jsou
v současné době v plném proudu, a odhadujeme
že na podzim bude druhý díl již všude k prodeji.
Kolega strávil ve Vojenském archívu opravdu
hodně času, a tudíž se můžete těšit na opravdové
zajímavosti.
Další věc, kterou se náš klub může pochlubit,
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je uniformovaná jednotka vojáků z roku 1938.
V uplynulém roce se účastnili hned několika
ukázek. Asi největší byla ukázka v polském
Hazlachu.
A co má náš klub v plánu na rok 2009? Tak vše
se bude odvíjet od našich finančních možností, ale
v plánu máme úplně dokončit makety pancéřových

zvonů, dále chceme dokončit kanónovou střílnu na
levé části, pokračovat ve výrobě ventilace, a na levé
části začít s rozvody vody. V plánu je také výroba
repliky lafety pro TK vz. 37 (solo) a pokud nám to
finance umožní, tak by jsme chtěli začít s opravou
vnějších omítek. Plánů co dělat je hodně, již méně
ale lidí a ještě méně finančních prostředků. Nebýt
městských dotací, které každoročně dostáváme,
nebyli by jsme s rekonstrukcí tak daleko. Městu
Bohumín v tomto směru patří velký dík.
Závěrem bych se chtěl zmínit o kulatém
výročí, které letos oslavíme, a je to 10 let, od
započetí rekonstrukce MO-S5. Doufám že v dalších
10ti letech se bude muzeu dařit minimálně stejně
jako doposud.
Ing. Tomáš Tieftrunk
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