
Napětí vrcholilo 
opakováním  
druhého kola

První svobodné 
komunální volby
Dne 24. listopadu 1990 se konaly první svobod-
né komunální volby. Městské národní výbory 
nahradila městská zastupitelstva. Celorepubli-
ková volební účast byla 73,55 % a nejvíce hlasů 
dostali kandidáti Občanského fóra (35,6 %), 
následovali komunisté (17,2 %) a Českosloven-
ská strana lidová (11,5 %).

První rožnovské 
zastupitelstvo
Volební účast v prvních svobodných komunál-
ních volbách v roce 1990 byla v Rožnově lehce 
nadprůměrná: 76,74 %. Celkem 12 397 zapsa-
ných voličů vybíralo mezi 133 kandidáty desí-
ti stran. Zvítězilo Občanské fórum s 37,3 %, 
následováno Československou stranou lidovou 
s 18,5 % a Komunistickou stranou Českoslo-
venska s 11,9 %. V přepočtu na mandáty: OF 11, 
ČSL 6, KSČ 4, ČSS 3, ČSD 2, SMS 1, SZ 2, SPR 1.

Kubín : Konvičný
16 : 14 hlasům

Rezignace
Dne 13. prosince 1989 pod tlakem 
listopadových událostí rezignovala 
stávající rada městského národ-
ního výboru (dnes zastupitelstva) 
a ze stávajících poslanců (dnes 
zastupitelů) byla zvolena rada nová, 
v čele se staronovým předsedou 
(dnes starostou) JUDr. Jaroslavem 
 Kubínem.

Rekonstrukce
Ve čtvrtel 22. února 1990 byl na mimo-
řádném plenárním zasedání MěstNV 
obměněn stávající poslanecký sbor zvo-
lený v květnu 1986. 

první
komunální
volby 1990 

„S přihlédnutím k současným společensko-
politickým změnám a v zájmu vyrovnání 
rozložení politických sil bylo při jednání se 
zástupci politických stran a OF na území 
našeho města dohodnuto následující poli-
tické složení poslanců: 20 % členů KSČ, 
10 % členů ČSS, 10 % členů ČSL a 60 % 
bezpartijních poslanců.“  
(Kronika města Rožnova p. R.)

1989

1990

Staronový 
starosta
V prvním kole volby dostali z 30 hla-
sujících zastupitelů: J. Dobrozem-
ský 1 hlas, Z. Konvičný 15 hlasů a J. 
Kubín 14 hlasů. – Po druhém kole byl 
stav Konvičný versus Kubín 15 : 15. – 
V rozhodující opakované tajné volbě 
druhého kola zvolilo 16 hlasů staros-
tou města JUDr. Jaroslava Kubína. 
Místostarosty se stali Ing. Michal 
Šaffer (OF, ČSL, ČSSD), Ing. Zdeněk 
Konvičný (OF, ČSL, ČSSD) a Hana 
Houšková. Dalšími členy měst-
ské rady byli zvoleni Vít Kalman, 
MUDr. Otmar Mořkovský, Rudolf Bill, 
Jan Jelínek a Jarmil Halamíček.

37,3 % 
lidovci 18,5 %

komunisté 11,9 %

konec vlády
jedné strany

Volba 
starosty
Na prvním zasedání nového měst-
ského zastupitelstva 3. prosin-
ce 1990 kandidovali do funkce 
starosty města Rožnova Ing. Zde-
něk Konvičný (za OF, ČSL a ČSSD), 
JUDr. Jaroslav Kubín (za Moravsko-
slezský demokratický blok = koa-
liční sdružení HSD-SMS, ČSS 
a SZ) a prof. Ing. Jaroslav Dobro-
zemský (Sdružení pro repub-
liku – Republikánská strana 
 Československa).

vlevo: zastupitelé při volbě starosty  
nahoře: zastupitel Rudolf Bill
vpravo: nový tajemník městského úřadu Ing. Jaroslav  Trhlík

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

http://roznov89.knir.cz
FUJARÉ

Výstavu Rožnov 89 vytvořili: 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: kronika města Rožnov p. R., 
SOA ve Vsetíně.

Rožnov 89

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):

1 Několik vět – u krytého bazénu   
2 Generální stávka – před Teslou  
3 Charta 77 – autobusové nádraží
4 První máj – křižovatka u Rosavy
5 Incident – Nádražní ulice  

 6 Akce Říman – Nádražní ulice
 7 Demonstrace – Masarykovo náměstí 
 8 Občanské fórum – za Albertem 
 9 Památník – Masarykovo náměstí 
 10 Volby – PRÁVĚ ČTETE 
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