Popularitu ministra
Klause jistě není
zapotřebí zdůrazňovat
V roce 1986 zahájil generální tajemník Komunistické strany Sovětského
svazu Michail Gorbačov sérii společenských „reforem shora“, známých
pod názvem perestrojka, přestavba.
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Rožnov 89 # Panely s příběhy roku 1989 v Rožnově pod Radhoštěm směřujícími
k sametové revoluci najdete na těchto místech (nebo na http://roznov89.knir.cz):
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první
svobodné
volby 1990

Přestavba

Rožnov 89

Několik vět – u krytého bazénu
Generální stávka – před Teslou
Charta 77 – autobusové nádraží
První máj – křižovatka u Rosavy
Incident – Nádražní ulice
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Akce Říman – Nádražní ulice
Demonstrace – Masarykovo náměstí
Občanské fórum – za Albertem
Památník – Masarykovo náměstí
Volby – PRÁVĚ ČTETE

Konec vlády
jedné strany!
Havel na Hradě

Povinné
volby '86
Poslední nesvobodné volby před
listopadem 1989 se uskutečnily
23. a 24. května 1986. Najednou se
v nich rozhodovalo o složení zastupitelských sborů na všech úrovních.
Volilo v nich 99,39 % oprávněných
voličů a účast byla povinná. V nabídce byla pouze kandidátka Národní fronty, která zahrnovala kromě
dominantní komunistické strany
i další politické i nepolitické subjekty. Kandidáti Národní fronty obdrželi
99,94 % hlasů.

99,94 %

1989

V pátek 29. prosince 1989 byl na slavnostním zasedání Federálního shromáždění ČSSR
na Pražském hradě jednohlasně zvolen československým prezidentem Václav Havel.

1990

„…Kandidát č. 1 Občanského fóra do
Sněmovny lidu za Severomoravský kraj,
ministr financí Václav Klaus, bude hlavním
řečníkem […] na rožnovském Masarykově
náměstí, kde proběhne předvolební mítink
pořádaný rožnovským OF, zpestřený písničkami Jaroslava Wykrenta. Ještě ten
den odpoledne si pan ministr prohlédne
náš podnik [tj. Teslu]. Popularitu ministra
Klause jistě není zapotřebí zdůrazňovat.
Rožnovská veřejnost se má na co těšit.
Jistě se z úst pana ministra dozví mnoho
zajímavostí nejenom z oblasti finanční politiky.“ (-OF -. Návštěva ministra V. Klause.
Elektron 42, 16. května 1990, č. 18, s. 1.)

É

FUJAR

Symbolickým završením sametové
revoluce byly první svobodné parlamentní volby po čtyřech desetiletích
neomezené totalitní vlády komunistické strany. Proběhly 8. a 9. června 1990 za vysoké – už nepovinné –
účasti voličů: 96,79 %.

Je tu kampaň!
V rámci předvolební kampaně – což byla
věc tehdy zcela nová – se v Rožnově
11. dubna 1990 uskutečnilo první živé televizní vysílání do rožnovského kabelového
rozvodu. Ze sálu tehdejšího domu kultury se živě přenášela předvolební debata
zástupců kandidujících politických stran.

Přijede
Klaus…
Do Rožnova se před volbami přijelo
představit i několik známých tváří
politických stran a hnutí. Největší
ohlas vzbudila návštěva tehdejšího
populárního ministra financí federální vlády Václava Klause 18. května 1990 na rožnovském náměstí.

Svobodné
volby

…i Burešová
Pozornost občanů přitáhla 4. června 1990 i návštěva další kandidátky
Občanského fóra Dagmar Burešové.

…i Adamec
Na vystoupení tehdejšího předsedy KSČ Ladislava Adamce do Interhotelu Tesla zval na 11. května 1990
městský výbor KSČ.

V Rožnově
vyhrálo OF
Rožnovští voliči měli v prvních svobodných volbách možnost dát svůj
hlas jedné z patnácti kandidujících
stran a koalic Severomoravského kraje. K volbám se tu dostavilo
12 118 občanů, což představovalo
účast 97,3 %. Celkový vítěz voleb,
Občanské fórum, v Rožnově získal nadprůměrných 57,7 % hlasů,*
za ním následovaly s 16,4 % Hnutí za samosprávnou demokracii
– Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS), Komunistická strana Československa s 9,2 %, Křesťansko-demokratická unie se 7,32 %,
Československá sociální demokracie s 2,67 % a Strana zelených
s 2,59 %.
Do České národní rady byli zvoleni i dva občané Rožnova: Jarmila
Maleňáková za OF a Vladimír Zeman
za SMS.
(* Uvádíme přepočtené průměry
procentních výsledků volby do ČNR,
SL a SN FS; přesné výsledky najdete
na webu ČSÚ.)

Výstavu Rožnov 89 vytvořily: Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm, Fujaré, z. s.,
a Valašské muzeum v přírodě. Texty a výběr dokumentů: Honza Petružela a Matouš Turza.
Koncepce a grafické zpracování: Honza Petružela. Fotografie: Elektron 42, 1990, č. 18, s. 1;
Kronika města Rožnova p. R., SOA ve Vsetíně.

Vítězofé
V českých zemích zvítězilo v p rvních
svobodných volbách Občanské
fórum s 50 % hlasů, Verejnosť
proti násiliu na Slovensku získala 30 %, komunistická strana 13 %.
Do zákonodárných sborů (volilo se
do České národní rady, Sněmovny
lidu a Sněmovny národů Federálního
shromáždění) se dostaly i Demokratická strana, Strana zelených,
Hnutí za samosprávnou demokracii
– Společnost pro Moravu a Slezsko, Křesťansko-demokratické unie
a slovenské strany.

57,7 %

http://roznov89.knir.cz

Máte k příběhům
Rožnov 89 doplnění,
vzpomínky, dokumenty?
Napište nám na:
roznov89@knir.cz

