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        V Brumově-Bylnici 1.5.2020 
 
 
Milí sportovci, vážení rodiče, trenéři, rozhodčí, zdravotníci, asistenti, zaměstnanci, 
všichni příznivci a podporovatelé, všechny vás v této koronavirové době srdečně 
zdravím. 
 
Máme za sebou deset úspěšných sportovních sezón. Plány a cíle, které jsme si stanovili 
v roce 2010 byly díky Vám všem, za podpory města, kraje, státu a hokejového svazu 
každoročně úspěšně realizovány a téměř splněny. V letošním roce si připomínáme 
35.výročí obnovení ledního hokeje v našem městě. Plánované dobové, sportovní, 
společenské a charitativní akce z konce března 2020 jsme byli nuceni z důvodu 
nouzového stavu přeložit na podzim tohoto roku.  
Letošní rok je rovněž rokem volebním, kdy si náš klub stanoví plány a cíle na dalších 
deset let. Volební valná hromada klubu se uskuteční v letních měsících podle 
postupného uvolňování omezujících opatření. Vyhodnocení, obdoba tradičního 
Galavečeru, se uskuteční v průběhu podzimních oslav 35.výročí. O přesném datumu 
vás budeme včas informovat, s potěšením jste všichni zváni. 
Současná situace nezastavila činnost našeho klubu, pracujeme individuálně na 
sportovním i pracovním programu, údržbě, opravách a vylepšování sportovního zázemí.  
K poslednímu březnu 2020 jsme ukončili partnerský provoz hotelu a restaurace ARENA. 
Od 24. března 2020 nastoupil nový nájemce, firma Aria Hotels, s.r.o., který bude 
pokračovat v provozování tohoto zařízení. 
Naše plány a cíle na dalších deset let - udržet sportovní a provozní činnost na 
dosavadní úrovni. Naší prioritou je a bude vytváření příznivých a všem dostupných 
podmínek k vyplňování volnočasových aktivit dětí, mládeže ale i dospělých v našem 
Valašském mikroregionu. Jsme jedna z mála organizací, která zajišťuje nepřetržitě 
provoz 365 dní v roce a má, buduje a zdokonaluje vlastní profesionální a 
poloprofesionální pracovníky. Jsme hrdí a vážíme si našich trenérů, asistentů, 
rozhodčích, zdravotníků a zaměstnanců, kteří se každý den na činnosti klubu podílí a 
dokazují, že jsou odborníci, jejich výsledky jsou transparentní a na velmi dobré úrovni. 
V květnu tohoto roku zahájíme svoji jedenáctou sportovní sezónu a trenéři vás budou o 
programu podrobně informovat.  
Nepodléhejme prosím negativním a pesimistickým náladám, současnou situaci 
vnímejme jako varování a zamyšlení nad budoucností. Dodržujme všichni státem 
nastavená pravidla, věnujme zvýšenou pozornost hygieně a užívejme si zdravého 
způsobu života našeho venkova. Náš celý tým je a bude tady pro Vás, pomůžeme Vám 
vychovat z Vašich potomků zdravé, silné a na život připravené mladé lidi. 
 
Přeji Vám pevné zdraví, rodinnou pohodu, vše dobré a mnoho sportovních zážitků. 
 
 
 
         Jaroslav Vaněk 
                     prezident HC BBSS 
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