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Osudové osmičky 20. století v Hranicích

Listopad 89 v Hranicích
2009

2008
Dvousetpadesátistránková kniha
s podpitulem Fajermoni, věščáci, poseci
a jiná uzřelá hlůza obsahuje na sedmdesát lidových pověstí z Hranicka.
Barevné ilustrace Nory Procházkové.

Dvousettřicetistránková kniha
pojednává o čtveřici „osmičkových“
přelomů českých dějin 20. století
(1918, 1938, 1948 a 1968) v Hranicích.
Fotografická příloha.

22. listopadu 1989 – první hranická demonstrace, založení místního OF
27. listopadu 1989 – generální stávka se shromážděním na náměstí
30. listopadu 1989 – první diskuzní fórum v kině Svět
11. prosince 1989 – výzva k odstoupení předsedy a tajemníka MNV Hranice
12. prosince 1989 – plénum MNV nepřijalo rezignaci rady MNV
20. prosince 1989 – plénum MNV přijalo rezignaci předsedy, tajemníka a čás
ti rady MNV
27. prosince 1989 – politické strany a OF se dohodly na složení rady MNV
5. ledna 1990 – nulté číslo týdeníku Občanského fóra v Hranicích (Přehled)
12. ledna 1990 – doplňovací volby na tři uprázdněná místa poslanců MNV
17. ledna 1990 – plénum MNV zvolilo novou radu MNV
28. února 1990 – kooptace 27 nových poslanců MNV, volba nového místo
předsedy MNV

HraNická Historická kNiHovNa
www.historie.hranet.cz

Tomáš Pospěch (ed.)
2007

Nejdůležitější události Listopadu 89 v Hranicích

← Zaměstnanci Sigmy Hranice směřují na shromáždění u příležitosti generál
ní stávky, 27. listopadu 1989. ▪ Foto: Martin Třískala
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vodce

Listopad 89

17. listopadu 1989 – rozehnání studentské demonstrace na Národní třídě
18. listopadu 1989 – studenti a herci pražských divadel zahájili týdenní oku
pační stávku, velký podíl na vzniku stávkového hnutí měla později demen
tovaná zpráva, že při páteční demonstraci byl ubit jeden ze studentů
19. listopadu 1989 – v Činoherním klubu založeno Občanské fórum
24. listopadu 1989 – vedení KSČ rozhodlo nepoužít ozbrojené síly, předsed
nictvo ÚV KSČ rezignovalo
26. listopadu 1989 – začaly rozhovory premiéra L. Adamce se zástupci OF
27. listopadu 1989 – generální stávka
29. listopadu 1989 – parlament zrušil ústavní článek o vedoucí úloze KSČ
3. prosince 1989 – veřejnosti se představila rekonstruovaná federální vláda
Ladislava Adamce („vláda 15 : 5“)
6. prosince 1989 – OF se shodlo na prezidentské kandidatuře V. Havla
7. prosince 1989 – odstoupila federální vláda Ladislava Adamce
10. prosince 1989 – prezident Gustav Husák jmenoval vládu Mariána Čalfy
(„vláda národního porozumění“) a abdikoval na svůj úřad
29. prosince 1989 – prezidentem ČSSR zvolen Václav Havel
30. ledna 1990 – hlavní vlna kooptací do Federálního shromáždění

1 / 2009

Plány na zaplnění prázdného místa sochou prezidenta Tomáše G. Masaryka vzaly za své rokem 1938, hotový pomník nepřežil druhou světovou válku. V roce 1948 se však Masarykova socha na místo dostala, původně stála
v československém Užgorodě. Ten se ale v roce 1945 stal součástí Sovětského svazu a politicky nežádoucí socha byla darována Hranicím. Netrvalo
Generálníale
stávka,
27. listopadu 1989. ▪ Foto: Milan Mráz
dlouho a začala vadit i tam. V roce 1963 byla odstraněna,
za Pražského
jara roku 1968 byla znovu instalována. A pak definitivně zmizela v roce
Poděkování autora patří především: Janě Černé, Romanu Helclovi, Josefu
1974.
Juračkovi, Janu Korábovi, Pavlu Lukešovi, Bedřichu
Dějinné zvraty 20. století neprobíhaly jen naChristelovi,
celostátní Vladimíru
úrovni, v růz
Miroslavu
Raindlovi, Jakubu Tesařovi, Josefu Úlehlovi a last but
ných podobách se odehrály v každé české obci. Novákovi,
V roce, kdy
si připomínáleast
Ivě, Nele
a Hynkovi
me výročí hned čtyř těchto událostí (1918, 1938,no
1948
a 1968),
jsme
chtěli Nebeským.
zaznamenat, jak je prožívali tehdejší obyvatelé Hranic. Snad se podařilo
zachytit mnoho z událostí oněch „osmiček“, co osloví pamětníky i ty, kteří
se narodili později.
Jiří J. K. Nebeský
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Fajermoni, věščáci, poseci
1898uzřelá
byl na Školním
náměstí odhalen pomník císaře Františka
aV roce
jiná
hlůza
Josefa I., odstraněn byl po vyhlášení Československé republiky v roce 1918.
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Nejdůležitější události Listopadu 89 v Praze
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Dvacetistránková brožura popisuje
události Sametové revoluce v Hranicích od demonstrací v listopadu
1989 až ke svobodným komunálním
volbám. Řada fotografií.

www.nedavno.cz
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texty o dějinách Hranicka

