Před třiceti lety
Před třiceti lety, dne 17. listopadu 1989, došlo v Praze na Národní třídě k brutálnímu
zásahu tehdejší státní moci proti pokojně demonstrujícím studentům. Tato
událost odstartovala proces poněkud poeticky nazývaný sametovou revolucí. To, co
v Polsku trvalo léta, v Maďarsku měsíce, v Německé demokratické republice týdny,
se v Československu uskutečnilo za několik dnů. Také v Československu skončilo
čtyřicet let trvající období totality a občané této země dostali možnost žít svobodně.
Zásadní dějinný zlom se dotkl života všech, v každém koutě republiky, tedy
i v Náchodě, a proto touto výstavou chceme především připomenout některé
důležité okamžiky těchto velkých událostí na malém městě.

Situace ve státě v roce 1989
a předpoklady pro změnu
Sametová revoluce byla procesem relativně poklidné politické změny, který zakončil více než čtyřicet
let trvající éru komunistické vlády v Československu. Tuto změnu umožnilo několik vnitropolitických
i zahraničních faktorů:
1) Situace v okolních státech socialistického bloku, kdy země Varšavské smlouvy získaly zásluhou
generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu Michaila Gorbačova nebývalou
autonomii a volnou ruku ve vnitřní politice. Již na začátku roku 1989 probíhala tzv. jednání u kulatého
stolu v Polsku, kde komunisté pod nátlakem masového hnutí Solidarity povolili částečně svobodné
volby, v nichž 4. června 1989 Solidarita získala maximum možných mandátů. V Maďarsku následovala
jednání u kulatého stolu v létě 1989, 7. října byla rozpuštěna Maďarská socialistická dělnická strana
a vyhlášena nová svobodnější ústava. V listopadu se definitivně začal hroutit i systém v NDR, který
masové nepokoje v listopadu smetly – 7. listopadu odstoupila vláda a dva dny na to byly otevřeny
hranice. Ve střední Evropě tak zůstalo Československo poslední baštou starého systému.
2) V Československu byla stále u moci garnitura spjatá převážně s normalizačním režimem
nastoleným Sovětským svazem a závislým na vstupu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968. Tento
systém na sklonku 80. let však již postrádal v očích většiny obyvatel legitimitu.
3) V komunistické straně probíhal silný vnitrostranický boj. Docházelo k soupeření mezi příznivci starých
pořádků, komunisty nakloněnými přestavbě dle vzoru KSSS a mladou nastupující generací, která se
snažila přiblížit více lidem. Konflikt vyvrcholil při volbě nového tajemníka ÚV KSČ za odstoupivšího
Gustáva Husáka 5. prosince 1987, kdy se nikdo z hlavních představitelů jednotlivých proudů neprosadil
a kompromisně byl zvolen Miloš Jakeš, osvědčený normalizátor ze 70. let. V tu dobu již bylo široké
veřejnosti zřejmé, že systém potřebuje zásadní změny, začala vznikat nová ilegálně působící neformální
opoziční seskupení získávající značný zájem veřejnosti. Represe namířené proti nezávislým sdružením,
ve kterých se snažila často angažovat mládež (ekologie, rocková hudba, film atd.), byly kontraproduktivní
a nechuť k začlenění se do oficiálních struktur jenom podporovaly.
4) Špatná ekonomická situace, zapříčiněná nepružností centrálně plánovaného systému, a nízký
technologický pokrok vedly k zaostávání hospodářství a nedostatečnému zásobování obyvatel
některými základními výrobky, což vyvolávalo rostoucí nespokojenost dokonce i dělnické třídy.
Vyčerpané hospodářství nedokázalo navázat v oblasti spotřeby domácností na trend 70. let, kdy se
pravidelně výrazně zvyšovala, ke konci 80. let došlo dokonce k nepatrnému snížení.
Z těchto důvodů je zřejmé, že stačil jen jeden větší impuls, aby tlak ve společnosti přerostl v masové
vystoupení proti režimu.

Počátek sametové revoluce
roku 1989
Vystoupení studentů v památný den 17. listopadu 1989 předcházely menší manifestace
v témže roce i předcházejícím roce 1988. K demonstraci proti režimu vedla narůstající
nespokojenost již v srpnu 1988 u příležitosti dvacátého výročí vstupu vojsk Varšavské
smlouvy. Další manifestace proběhly v souvislosti s připomínkou sedmdesátého výročí
vzniku samostatného československého státu 28. října a 10. prosince, který je Dnem
lidských práv. V roce 1989 začaly demonstrace již 15. ledna, kdy se na Václavském
náměstí v Praze shromáždili občané, aby si připomněli výročí tragické smrti Jana
Palacha. Přes tvrdý zásah pořádkových sil trvaly celé čtyři dny. Znovu sem občany
přivedlo výročí srpnových událostí z roku 1968 a o dva měsíce později vzniku samostatné
Československé republiky.
Povolené setkání vysokoškolských studentů, uspořádané na památku uzavření
vysokých škol nacisty roku 1939, konané v pátek 17. listopadu, rychle přerostlo kontrolu
organizátorů a radikalizovalo se na zásadní protest proti komunistickému režimu. Po
ukončení původně plánované trasy na Vyšehrad ke hrobu K. H. Máchy se demonstrace
obrátila do centra města, kde byla na Národní třídě obklíčena a zmasakrována
příslušníky bezpečnostních složek a těžkou policejní technikou. Už v sobotu 18. 11.
vstoupili do stávky studenti vysokých škol v Praze a část pražských divadel. Studenti
formulovali požadavky zpochybňující zejména vedoucí úlohu KSČ ve společnosti
a požadovali nezávislou federální komisi, která by prošetřila zásah z předchozího dne.
Ze zasedání synodu Československé církve evangelické (konaného shodou okolností
ve stejný den) vzešel protestní dopis s obdobnými požadavky. Den na to – 19. listopadu –
vzniklo jako otevřené hnutí a reprezentant té části veřejnosti, která byla stále kritičtější
k politice vedení strany a státu Občanské fórum.

Sametová revoluce roku 1989
KSČ zpočátku dění podcenila, vzrůstajícímu napětí se pokusila čelit mimořádným
vystoupením předsedy vlády ČSR Františka Pitra v televizi, který vyzval k uklidnění situace.
Fráze o domácích i zahraničních nepřátelských kruzích snažících se narušit proces přestavby
a demokratizace v Československu veřejnost nepřesvědčily. Následující den 20. listopadu
vyhlásili studenti pražských vysokých škol za podpory Socialistického svazu mládeže stávku,
k níž se připojili i studenti dalších vysokých škol v celém Československu.
Uvnitř KSČ se počala naplno projevovat panující nejednota: zatímco předseda vlády
Ladislav Adamec začal 21. prosince jednat se zástupci Občanského fóra o kooptaci do
České národní rady a české vlády, generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš vystoupil
s prohlášením, že KSČ neustoupí, i když pro tvrdý zásah proti demonstrantům nezískal
jednoznačnou podporu ani mezi členy ústředního výboru, a tak souhlas s ním nebyl
nakonec vydán. 24. listopadu složili všichni členové ÚV KSČ své funkce. Novým generálním
tajemníkem se stal Karel Urbánek. Přesto zveřejněné informace o výsledcích zasedání
ÚV KSČ vyvolaly mezi veřejností pochybnost a nedůvěru ve schopnost KSČ řešit nastalou
krizovou situaci uskutečněním zásadních reforem dosavadních poměrů.
Stávková činnost v Praze vyvrcholila 26. listopadu na Letenské pláni manifestací, jíž se
zúčastnilo přes milion lidí. Následující den v poledne pak ovládla celé Československo
generální stávka, jejímž hlavním posláním byla podpora požadavků nezbytných změn ve
společnosti vedoucích k nastolení pluralitní demokracie. Započatý proces demokratizace
pokračoval schválením změny Ústavy ČSSR, kdy federální shromáždění schválilo zrušení
článku o vedoucí úloze KSČ, dílčími změnami ve složení vlády, které však nebyly veřejností
považovány za dostatečné, a proto zanedlouho vyvrcholily sestavením vlády nové. Nová
vláda „národního porozumění“, jejímž hlavním cílem bylo dovést zemi ke svobodným
volbám, byla jmenována prezidentem Gustávem Husákem 10. prosince, symbolicky
v Den lidských práv. Následně Gustáv Husák na post prezidenta rezignoval. Novou
hlavou státu byl 29. prosince zvolen Václav Havel, který se těšil velké podpoře mezi všemi
vrstvami obyvatelstva.

Vznik Občanského fóra
a jeho cíle
Občanské fórum (OF) bylo ustaveno dne 19. listopadu 1989 v pražském Činoherním klubu jako volné
sdružení všech demokraticky smýšlející občanů, kteří se rozhodli aktivně zapojit do současného
politického života v Československu. Přestože zahrnovalo široké spektrum názorů a osobností
z levice i pravice, představovalo jednotnou opoziční politickou frontu proti dosavadní totalitní moci
a jeho společným cílem byl návrat k demokratické společnosti. Zpočátku nemělo žádné stanovy,
bylo založeno pouze na nadšení, vzájemné důvěře a přirozené autoritě. Morální autoritou ho zaštítil
Václav Havel. Postupně se okolo jeho osoby vytvořil tzv. krizový štáb, který dělal nezbytně rychlá
politická rozhodnutí, a po 24. listopadu se začalo jasně strukturovat a vytvářet jednotlivé odborné
komise. Na Slovensku se k jeho principům a cílům připojila občanská iniciativa Verejnosť proti
násiliu, vyhlášená 20. listopadu. K základním cílům OF patřilo:
1) Odstranění nezdravého mocenského monopolu KSČ a nastolení trvalých, zásadních, důsledných
změn politického systému spočívajících v znovuzavedení demokratických institucí a mechanismů
společenského života.
2) Odstoupení zkompromitovaných představitelů stranického vedení a vlády, kteří jsou přímo
zodpovědní za kritický stav československé společnosti v oblasti ekonomické, ekologické, sociální
a mravní.
3) Propuštění všech politických vězňů a zastavení veškerých trestních stíhání v souvislosti s kritickými
postoji k současnému společenskému a politickému systému.
4) Zrušení článku o vedoucí úloze KSČ v ústavě, nastolení politického pluralismu a vyhlášení
svobodných voleb.
5) Uvedení právních norem ve státě do souladu s mezinárodními závazky; Československá republika
musí být právním a demokratickým státem.
6) Zrušení státního monopolu nad sdělovacími prostředky a legalizace nezávislých periodik,
vymanění kultury a vědy z pout politické ideologie, znovuobnovení akademických svobod vysokých
škol.
7) Vytvoření rozvinutého, fungujícího, skutečně konkurenceschopného trhu ve všech hospodářských odvětvích.
8) Vytvoření skutečně sociálně spravedlivého státu a zlepšení základních podmínek pro život
zajištěním nezávadných potravin a nápravy škod životního prostředí.

K prvním svobodným volbám,
rozpad Občanského fóra
a jeho zánik
Občansobké fórum, založené jako politické hnutí s volnou strukturou, nemělo dlouho svého
předsedu, jeho hlavním hybatelem bylo kolektivní Koordinační centrum (KC), jehož nejvyšším
orgánem se stala Rada KC, do níž byli delegováni volení zástupci z regionálních OF. Za hlavního
lídra lze považovat post čelního představitele KC, kterým byl nejprve Václav Havel, po jeho zvolení
prezidentem jej vystřídal Petr Pithart, kterého poté, co se stal premiérem, nahradil novinář Jan
Sokol, jenž OF dovedl v červnu 1990 k první svobodným volbám.
Kromě nestraníků kandidovalo ve volbách roku 1990 pod hlavičkou OF čtrnáct politických subjektů,
jejichž orientace sahala od reformního komunismu (Obroda) nebo krajní levice (Levá alternativa) až
ke konzervatismu (Občanská demokratická aliance) či levicovému libertarianismu (Transnacionální
radikální strana). Dalšími byly: Agrární strana při Občanském fóru, Liberálně demokratická strana
(dříve Československá demokratická iniciativa), Československá strana Humanistické internacionály,
Hnutí za občanskou svobodu, Klub angažovaných nestraníků, Klub sociálních demokratů
Občanského fóra, Křesťansko-sociální strana, Masarykovo demokratické hnutí, Romská občanská
iniciativa, Strana obrany kultury.
Vzhledem k pestrosti škály politických stanovisek svých členů a proměňující se politické situaci
není překvapivé, že se Občanské fórum posléze začalo štěpit. Jak již bylo naznačeno, uvnitř vznikaly
různé frakce, které vůči sobě mnohdy stály v opozici (Meziparlamentní klub demokratické pravice
– např. Daniel Kroupa, Liberální klub Občanského fóra – např. Petr Pithart, Jan Sokol, Jiří Dienstbier,
Miloš Zeman, Klub sociálních demokratů Občanského fóra). Po rezignaci J. Sokola stáli v čele OF
tři jeho dosavadní členové (Petr Kučera, Vojtěch Sedláček a Ivan Fišera). S postem kolektivního
lídra OF, který posléze zastávali čtyři představitelé (Martin Palouš, Vojtěch Sedláček, Petr Kučera
a prezidentova švagrová Dagmar Havlová) zvolení v září 1990, se počítalo i do budoucna, avšak
velmi záhy převážila myšlenka ustanovit přímo předsedu. Do této funkce byl v říjnu 1990 zvolen
Václav Klaus, který započal s transformací OF. Postupnému rozpadu zapříčiněnému vnitřními
rozpory se však již nedalo zabránit a v únoru 1991 Občanské fórum zaniká. Nástupnickými stranami
s přímými kořeny v OF bylo např. Občanské hnutí a dodnes působící Občanská demokratická
strana.

Situace v Náchodě roku 1989,
počátky aktivizace opozice
a zrod Občanského fóra
v Náchodě
Do roku 1989 v Náchodě k opozičním aktivitám prakticky nedocházelo. Malé množství náchodských
chartistů (např. Jaroslav Máslo, Zdeněk Vojtěchovský, Stanislav Pitaš, Miroslav Nývlt, Vlastimil Šubert)
a dalších lidí, kteří měli spojitost s disentem, dojíždělo do Prahy, popřípadě se scházelo tajně mimo
Náchod, např. na chalupách. Impuls k dění v Náchodě přišel zvenku. Možnou příčinu aktivizace
opozice můžeme spatřovat v příchodu mladých lékařských rodin z větších měst do Náchoda, které
od roku 1986 bydlely v jednom z panelových domů na Plhově, kde vytvořily tzv. „komunu“ (odtud pak
označení „komunistický panelák“), a kde probíhaly široké diskuze o přestavbě v SSSR a neudržitelné
vnitropolitické situaci u nás. Velký vliv na počátky revoluce v Náchodě měly pražské události, neboť
budoucí opoziční aktéři tam dojížděli na demonstrace (např. manželé Sedláčkovi a Šormovi, Stanislav
Jirků), a větší informovanost o zahraničním vývoji, která byla dána obzvláště rychlým vývojem rádiových
přijímačů; kdokoliv chtěl, tak měl téměř neomezený přístup k západním sdělovacím prostředkům, jež
poskytovaly více informací, mimo jiné o technologické zaostalosti východního bloku a o postupu jeho
rozpadu.
Oproti normalizačnímu období patřil naopak Náchod mezi velmi aktivní města. Na pražské události
zareagoval velmi rychle. První informace přivezli Vítězslava Šormová a Stanislav Jirků. Ještě v noci ze 17. na
18. listopadu začali aktivizovat své okolí, zvláště skupinu, která se utvořila ve zmíněném komunistickém
paneláku. V nemocnici u MUDr. Jiřího Dvořáka sepsali první letáky, které měly informovat o pražských
událostech. Přes víkend se pak utvořila skupinka, která se zanedlouho stala základem Občanského
fóra. Scházela se v bytě Vítězslavy Šormové na Kamenici, v kterém kdysi vyrůstal Josef Škvorecký.
K vytvořené skupině se rychle začali připojovat další lidé, například evangelický farář Zvonimír Šorm
a Jaroslav Paleček. Během první demonstrace, jež se uskutečnila 23. listopadu, se připojil filozof a umělec
Petr Havel, chartisté Ing. Miroslav Nývlt, Jaroslav Máslo, prof. Zdeněk Vojtěchovský a další lidé, kteří se
zde setkali. Demonstrace se zúčastnilo velké množství lidí (tři až čtyří tisíce osob) a jejím výsledkem
byl dokument Provolání svobodného shromáždění, za jehož požadavky se vznikající Občanské fórum
v Náchodě plně postavilo.

Občanské fórum v Náchodě,
počáteční fáze působení
Občanské fórum v Náchodě bylo vyhlášeno 24. listopadu 1989 a přihlásilo se k prohlášení
Občanského fóra v Praze z 19. listopadu. K ustavujícím členům, jejichž jména můžeme
nalézt na „zakládací listině“, patřili: MUDr. Jiří Dvořák, MUDr. Vítězslava Dvořáková (později
Šormová), Petr Havel, Stanislav Jirka, Jaromír Joo, Zdeněk Macek, MUDr. Jan Maňák,
Jaroslav Máslo, Lída Nováčková, Ing. Miroslav Nývlt, Jaroslav Paleček, MUDr. Radmila
Sedláčková, Zvonimír Šorm, Ing. Vlastimil Šubert, Ing. Eva Trejbalová, prof. Zdeněk
Vojtěchovský. Dále zde aktivně působili např.: Ing. Olga Bednářová, Ing. Boh. Ďásek,
Jaroslav Dušek, Olga Dražanová, Libor Fiedler, Míla Havlová, Beáta Hovorková, Milena
Klecandrová, Hana Kubečková, Běla Macková, Eva Máslová, plk. Rudolf Macek, Jiří Matějů,
Božena Mazánová, Iva Mikšovská, Jiří Novák, Ladislav Nýč, Miroslav Nývlt ml., MUDr. Jiří
Sedláček, Mgr. Hana Škodová, Vlastimil Šubert st., Věra Tomanová, Ing. Petr Urbánek
a další.
Po schůzkách ve stísněných podmínkách se místní OF 26. listopadu přesunulo do
dílny houslařského mistra Joo (nacházela se přímo naproti budově OV KSČ), kde
otevřelo svou kancelář. K OF se mohl připojit kdokoli. Do kanceláře tak začalo proudit
mnoho lidí a vyjadřovat mu podporu. Hlavní činnost, na kterou se soustřeďovalo, bylo
šíření informací mezi nejširší vrstvy veřejnosti. Počet účastníků večerních setkání na
náměstí, kde se lidé od prvního setkání až do generální stávky scházeli pravidelně,
postupně rostl. Představitelé Občanského fóra na nich informovali o vývoji v Praze, ve
velkém byly též šířeny letáky vyzývající ke generální stávce v náchodských podnicích.
Přijelo také několik delegací z Prahy (např. herci Hana Maciuchová, Věra Galatíková,
Petr Nárožný) a zástupce studentského hnutí (Šimon Pánek), kteří přiváželi čerstvé
informace, letáky a dodávali morální podporu místnímu Občanskému fóru. V den „D“
27. listopadu tak byli občané dobře informováni a přestávali se bát, o čemž svědčí masová
podpora generální stávky, jíž se zúčastnilo kolem deseti tisíc lidí.

Občanské fórum v Náchodě,
aktivity do konce roku 1989
Generální stávka představovala vrchol demonstračních aktivit, poté se další aktivity přesunuly
za jednací stoly a do diskusních sálů. OF jasně formulovalo své požadavky vůči KSČ a výkonným
správním orgánům – Okresnímu národnímu výboru a Městskému národnímu výboru v Náchodě,
Okresnímu výboru KSČ, Národní frontě. Dne 29. listopadu s nimi započala jednání. Většinu z
vytčených cílů se podařilo naplnit, ty, které zástupci oficiálních institucí neměli ve své pravomoci,
tlumočili nadřízeným orgánům.
K dalšímu významnému setkání zástupců OF a OV KSČ došlo 7. prosince. OF zde vzneslo další
požadavky jako zveřejnění hospodaření KSČ, odevzdání budovy OV KSČ (dnešní poliklinika),
o jejímž dalším využití měla rozhodnout komise složená ze zástupců OF a OV KSČ, zrušení
závodních organizací KSČ, vynětí místního periodika Nový čas z pravomoci OV KSČ apod.
Ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že komunistická moc je na celostátní úrovni poražena (abdikace Gustáva
Husáka dne 10. prosince) a je tudíž neudržitelná i na místní úrovni, začala jednání o doplnění
nekomunistických zastupitelů do místní a okresní správy (MěstNV, ONV, OV NF). Kooptace do
těchto orgánů a jednání o nových členech ONV a MěstNV probíhala ještě začátkem roku 1990.
Do rady MěstNV bylo dosazeno 9 nestraníků a 4 zástupci KSČ. Předsedou ONV se stal Jaroslav
Maršík, který měl důvěru OF i KSČ. Dne 1. března proběhla kooptace do MěstNV ve stejném
poměru jako na ONV. Starostou se stal Miloslav Čermák.
Hlavní funkcí Občanské fóra do konce roku 1989 zůstávala i nadále informativní činnost. Pořádala
se nejrůznější setkání v továrnách, na dalších pracovištích i ve školách. Poté, co byla oznámena
kandidatura Václava Havla na úřad prezidenta, vystoupilo náchodské Občanské fórum aktivně
na jeho podporu. Byla vytvořena řada propagačních plakátů, svoláno shromáždění na náměstí
a občané měli možnost v kanceláři OF podpisem vyjádřit souhlas s jeho kandidaturou.
Pořádáním plesů, výstav, besed či veřejným promítáním „trezorových filmů“ se OF začalo
výrazně angažovat ve společenském životě. Během krize v Rumunsku uspořádalo sbírku na
pomoc postiženým občanskou válkou, podporovalo založení ekologické organizace Zelený kruh
a uspořádalo několik přednášek a diskusí k problematice ekologické situace v Československu
a okrese Náchod. Informačním místem pro celou veřejnost se stala především kancelář OF, která
se 6. prosince přesunula do prostoru bývalé prodejny sportu v ulici Palackého.

Činnost Občanského fóra
v Náchodě roku 1990,
předvolební období
K tomu, aby bylo Občanské fórum schopné dočasně převzít kontrolu nad státní správou
a dovést zemi ke svobodným volbám, což bylo zásadní prioritou, se muselo stát institucí s pevnou
strukturou. Nejprve bylo přistoupeno k jmenování mluvčích, dalším krokem bylo zahájení
kooperace občanských fór na okresní, krajské a celorepublikové úrovni. Okresní koordinační
centrum Občanského fóra (OKC OF) bylo založeno 11. prosince v náchodském hotelu Hron
a scházelo se přibližně každých 14 dní, přičemž každé místní OF zastupovali dva až tři členové. Další
změny proběhly začátkem ledna 1990. OKC OF dostalo právní status a stejně jako místní organizace
OF se přihlásilo ke stanovám OF přijatým v Praze 6. ledna. Náchodské OF vytvořilo radu a komise,
které kopírovaly státní správu. Rada OF měla deset členů a scházela se jednou týdně, rozhodovala
o důležitých podnětech, připravovala různé akce a pověřovala komise, které byly poradním
orgánem rady a mohly být volně rušeny či zakládány dle aktuální potřeby, plněním úkolů.
V Náchodě byly utvořeny následující komise: volební a správní, organizační, tisková, kulturní,
právní, ekonomická, školská, zdravotní, ekologická a zemědělská, průmyslu a služeb, pro obecní
OF, výstavby, sportovní a mládeže a dětí.
Od počátku února se OF v Náchodě začalo plně soustředit na volební kampaň. Propagace hnutí
se objevovala na veřejných místech, v místním tisku (zejména periodikum Náš čas) a ve Zpravodaji
OF. Na podporu volební kampaně do náchodského okresu přijel i Václav Havel (27. ledna), byť
přímo do Náchoda nezavítal. Rovněž byla využita květnová návštěva Josefa Škvoreckého, který
během svého pobytu OF aktivně podpořil. Občanské fórum šířilo texty, které připomínaly „neduhy“
komunistického režimu – například text s názvem „Viděl jsem“, který z pozice první osoby připomíná
masakr na Národní třídě. Za účelem propagace bylo vytvořeno velké množství plakátů, v nichž
byl v hojné míře využíván prezident Václav Havel, jehož opětovná kandidatura na tento úřad po
svobodných volbách se těšila velké podpoře, ale i další přední představitelé OF. Mimo oficiální
kampaň podporovala Občanské fórum i nezávislá hnutí. Také tisk nabádal voliče, aby se voleb
zúčastnili a přinášel podrobné informace ohledně volebního systému.

Činnost Občanského fóra
v Náchodě roku 1990, volby
do poslaneckých sněmoven
a komunální volby
Účast v prvních novodobých svobodných volbách, konaných 8. a 9. června 1990, byla ve srovnání s dnešní
dobou skutečně nevídaná – 97% (do Sněmovny lidu Federálního shromáždění). Volilo se do tří orgánů:
zmíněné Sněmovny lidu FS, Sněmovny národů FS a České národní rady. V náchodském okrese ve volbách
do Sněmovny národů zvítězilo OF se ziskem 61,28 % hlasů, druhá byla KDU (Křesťanská a demokratická
unie) s 11,1 %, třetí KSČ s 9,6 %, za zmínku stojí ještě ČSS (Československá strana socialistická) se ziskem
3,0 %, ČSSD (Československá sociální demokracie) 3,0 %. Do České národní rady preference OF mírně
poklesly – získalo 58,8 %, následovala KDU (11,45 %), KSČ (9,38 %), ČSSD (4,31 %) a ČSS (2,47 %). Nejméně
pozitivní výsledek OF zaznamenalo ve volbách do Sněmovny lidu FS (56,94 %), své pozice vylepšila
KDU (15,57 %), následovala KSČ (9,86 %), ČSSD (4,38 %) a ČSS (2,46 %). Lze tedy konstatovat, že KSČ jasně
prohrála a volby potvrdily změny, které po 17. listopadu nastaly.
Komunální volby proběhly 23. a 24. listopadu. Občanské fórum v nich opět zvítězilo, byť převaha již nebyla
natolik drtivá, hlasy se rozdrobily mezi nestraníky a sociální demokracii. Konečné výsledky při 79 % volební
účasti byly následující: OF získalo 14 mandátů, ČSL (Československá strana lidová) – 7, ČSSD – 5, KSČ – 3,
ČSS – 1 a RSČ (Republikánská strana Československa) – 1. Na starostenském postu byl potvrzen dosavadní
starosta Miloslav Čermák, který s převahou získal nejvíce preferenčních hlasů.
Negativním projevem patrným již během voleb – i přes drtivé vítězství OF – byl myšlenkový rozkol uvnitř
hnutí. Do té doby utlumené názorové i osobní spory se výrazně vyostřily a začalo docházet k zásadním
politickým střetům, které vedly k jeho rozštěpení. Tento jev však byl dobře patrný i na celorepublikové
úrovni, kdy rozpadu zapříčiněnému vnitřními rozpory už nešlo zabránit. V únoru 1991 Občanské fórum na
centrální úrovni zaniká a ruku v ruce spolu s ním i jeho místní organizace, včetně té náchodské.
Politickou diferenciaci a názorové neshody vedoucí k rozpadu Občanského fóra vzpomíná např. jedna
z jeho zakladatelek v Náchodě Radmila Sedláčková: „Samozřejmě, potom se to trošku rozvolnilo, i když
to jádro si myslím, že zůstalo, ale pak byli, že jo, taky tam pak přišli takový, který na tom chtěli vydělat a už
si hledali ty podnikatelský cestičky a takový to. Z toho jádra asi hlavního nikdo z nás neměl tyhle ambice,
jo, ani takhle neuvažoval a pak se to rozdělilo i trošku, že jo, politicky, to bylo pak rozdělený do Občanský
demokratický strany a vlastně Občanského hnutí.“

