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Vážení přátelé, 

chtěl bych vás seznámit s výsledky naší volební konference, která měla hlavní 

úkol zvolit nové řídící orgány Krajské rady seniorů Moravskoslezského 

kraje (dále jen KRS MSK).  

Krajská rada v listopadu rozhodla, že konference, vzhledem k nouzovému stavu    

s danými hygienickými opatřeními, proběhne korespondenčně. Organizace          

a kluby krajské organizace RSČR podle určeného klíče, který především 

zohledňoval počet seniorů v organizacích, měly předem určen počet delegátů      

na konferenci. Celkový počet delegátů byl 80 a všichni měli možnost 

korespondenčně vyjádřit hlasováním svůj názor na navržené kandidáty             

do jednotlivých orgánů KRS MSK, případně navrhnout jiného  nebo se 

hlasováním zdržet. 

Deset dní před zahájením konference obdržely organizace a jejich 

prostřednictvím všichni delegáti základní dokumentaci, kterou měli možnost 

prostudovat. Zaslána byla zpráva o činnosti KRS v hodnoceném období 2017     

- 2020, zpráva o hospodaření a zpráva KRK za stejné období, návrh usnesení 

konference, přehled o delegátech a pokyny k provedení volby. 

Konference byla zahájena 1.12.2020 a ukončena 6.12.2020. Celkový počet 

odevzdaných hlasů byl 49, nebyla navržena žádná změna či doplnění kandidátů. 

V pokynech pro volby bylo určeno, že delegáti, kteří nezašlou svůj hlas vůbec, 

budou bráni jako by volili navržené kandidáty. 

 

Pro přehled a ve známost všem dávám výsledky voleb korespondenční 

konference KRS MSK: 

 

předseda KRS MSK:     Pavel GLUC 

místopředseda:               Milan FABIÁN 

předseda KRK:              Jiřina MLČÁKOVÁ 

členové KRK:               Jana PLONKOVÁ, Libuše VRBKOVÁ 

 

členové KRS MSK:  

       
Pavel GLUC (ind.člen), Milan FABIÁN (KKC spolkuSeniors,z.s.), Radim HOLEČEK 
(V.Polom), Ludmila HOLUBOVÁ (OV), Miroslav FOBER (Střítež), Marie 
NÁVRATOVÁ (OROS), Milada HALÍKOVÁ (ČSŽ), Karel MOŠKOŘ (Dobratice), Jan 
VOZÁRIK (SON), Marcela REICHELOVÁ (SOS), Anička PINTEROVÁ (SČR), 
Josef PEKÁREK (Veteráni PČR), Jitka MUSILOVÁ (Bruntál2), Jan DUMBROVSKÝ 
(SDH), Karel ŢÁK (KVD OKD)), Marta ROZPRÝMOVÁ (akt.BR), Karel KUPKA (Háj 



ve Slezsku), Helena PAVLIČNÁ (Kružberk), Anna ZEMANOVÁ (Paskov), Danuše 
POLÁŠKOVÁ (OSŽ), Hana PRÁGLOVÁ (Bohumín), Vlasta MOTLOCHOVÁ (Vyšní 

Lhoty), Svatava MERGLOVÁ (STP1, Havířov) 
  

delegáti 4. sjezdu RSČR:  

 
Pavel GLUC, Milan FABIÁN, Jiřina MLČÁKOVÁ, Ludmila HOLUBOVÁ (OV), 
Radim HOLEČEK (OP), Miroslav FOBER (FM), Jitka MUSILOVÁ (BR), Milada 
HALÍKOVÁ (KA), Hana PRÁGLOVÁ 
 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat všem delegátům, kteří volili a samozřejmě i těm, kteří 
sice nenapsali, ale věřím, že chtěli svůj hlas ve smyslu pokynů dát navrhovaným 
kandidátům, za důvěru a zároveň chci vyjádřit své přesvědčení, že nová KRS MSK    
udělá vše proto, aby navázala na úspěšné působení končící KRS v letech            
2017- 2020.  
 
Samozřejmě věřím, že naše organizace a kluby se aktivně zapojí do činnosti krajské 
organizace a že se nám podaří získat další organizace a kluby seniorů  pro jednotné 
řešení seniorských problémů nejen v našem kraji, čímž přispějeme  k zabezpečení 
zdravého, šťastného a spokojeného stárnutí naší generace. 
 
Mějte se všichni krásně, přeji vám příjemné prožití vánočních a novoročních svátků 
a do nového roku vykročte správnou nohou!   
 
 
Ať je rok 2021 mnohem lepší neţ končící rok 2020. 
 
předseda KRS MSK 
Ing. Pavel GLUC 

 


