Výtah z kroniky obce Šumice ,kde kronikář Vojtěch Žampach stručně popisuje
první „polistopadové“ komunální volby, konané 24.11.1990:
Dříve, než zapíši průběh událostí roku 1991, pokládám za nutné se několika
slovy vrátit k roku 1990.
Po dlouhé jedenačtyřicetileté době se občan tohoto státu dočkal svobodných
voleb. Stalo se to, v což ani největší optimisté již nevěřili. Listopadová
revoluce roku 1989 započatá v Praze měla postupně vliv na politické
události i v dalších městech a obcích našeho státu. V naší obci bylo sice
ustaveno hnutí Občanské fórum již 30. listopadu 1989, ale nepodařilo se mu
prosadit zásadní změny ve vedení obce a to ani v pozdější koalici s ČSL.
Byla uspořádána řada shromáždění občanů, na kterých bylo kritizováno celé
období komunistické nadvlády. Rovněž byla uspořádána hlasovací prověrka o
důvěře členů rady MNV, a to 26. dubna 1990. Z přítomných asi 280 občanů,
kteří hlasovali tajnou volbou, dalo důvěru tajemníku Jaroslavu Omelkovi 11
občanů, předsedovi MNV Františku Bradáčovi 53 občanů. Avšak ani tento
projev nedůvěry občanů obce nepřinutil vedoucí představitele obce vzdát se
svých funkcí.
Po dohodě u „kulatého stolu“ mezi zástupci Občanského fóra (dále jen OF)
ČSL a KSČ došlo pouze ke kooptaci – rozšíření rady MNV o zástupce OF a ČSL.
Dále odstoupilo 7 poslanců, převážně členů KSČ, kteří byli nahrazeni
poslanci z řad OF a ČSL. Další je popsáno na str. 47.
Volby do obecního zastupitelstva (dříve národního výboru) se konaly 24. 11.
1990. Daly jednoznačnou odpověď na otázku, koho chtějí mít šumičtí občané v
čele své obce.
Z odevzdaných hlasů získaly politické strany a hnutí:
1. ČSL 43,4%
2. OF 40,7%
3. KSČM 12,4%
4. nezávislí kandidáti 3,4%
V prosinci 1990 složili členové obecního zastupitelstva slavnostní slib.
Složení obecního zastupitelstva bylo následující.
Ing. Ludvík Hovorka ČSL starosta
Vojtěch Žampach OF zástupce starosty
František Kráčmar ČSL člen rady a předseda komise
pro mládež, školu a kulturu
Petr Hřib OF člen rady a předseda komise pro občanské a sociální
záležitosti
Ing. Milan Pípal OF člen rady
Oldřich Kozub OF předseda stavební komise
Jaroslav Novák ČSL předseda komise
František Tlach KSČM člen zastupitelstva
Luděk Velecký ČSL člen zastupitelstva
Zdeňka Šojdrová KSČM členka zastupitelstva

