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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

SPOUSTI, o. s. vyzývá k oslavám svátku demokracie v Ústí nad Orlicí 
 

Ústí nad Orlicí, 7. října 2014 – S ohledem na blížící se termín historicky prvního referenda v Ústí nad Orlicí 

je vhodné připomenout základní informace s ním spojené. Při této příležitosti si dovolujeme vyzvat všechny 

politické strany, sdružení a hnutí kandidující do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, aby využily této 

výjimečné příležitosti a vydaly svá oficiální stanoviska k otázce regulace hazardu v Ústí nad Orlicí. 

Referendum představuje nejpřímější nástroj demokracie v naší společnosti. Nevolíme v něm žádné 

zastupitele, poslance ani senátory, ale vyjadřujeme se přímo ke konkrétní otázce. Nevybíráme si ty, kteří za 

nás mají rozhodovat, ale sami přímo rozhodujeme. Proto se referendum označuje jako nástroj přímé 

demokracie. Otázka hazardu je komplikovaným tématem a i proto se naši zastupitelé obracejí na nás, 

abychom si sami rozhodli, jak s ním chceme v našem městě naložit. Ať již výsledek dopadne jakkoliv, jedná 

se o skutečný svátek demokracie, kterého si je třeba vážit. Jedinou možnou prohrou by tak bylo, pokud 

bychom jej neslavili, svých práv nevyužili a k otázce hazardu se nevyslovili. I z tohoto důvodu vyzýváme 

všechny občany našeho města k účasti v referendu. Vyzýváme i všechny politické strany, sdružení a hnutí 

kandidující do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, aby se zapojily do veřejné debaty o budoucnosti 

hazardu v Ústí nad Orlicí, vydaly svá oficiální stanoviska, vyzvaly své voliče k účasti a svým způsobem tak 

přispěly k oslavě demokracie. 

Místní referendum se bude konat souběžně s volbami do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí a to v pátek 

10. 10. 2014 v době od 14:00 do 22:00 a v sobotu 11. 10. 2014 v době od 8:00 do 14:00. Rozdělení území 

města do jednotlivých volebních okrsků je stejné, jako pro volby do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, což 

znamená, že v místě, kde hlasujete do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, budete současně moci hlasovat i 

o otázce místního referenda. Volba do Zastupitelstva města a volba o otázce místního referenda bude však 

mít odlišnou volební místnost, odlišnou okrskovou komisi i odlišnou volební urnu. Nebude se tedy jednat o 

jedinou místnost, ale o dvě místnosti v jedné budově. Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, 

která má právo volit do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí a která před okrskovou komisí prokáže svou 

totožnost. Hlasovací lístky nebudou dopředu distribuovány do poštovních schránek jak se děje v případě 

voleb do Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí, ale budou vydávány okrskovou komisí až přímo ve volební 

místnosti. 

Znění samotné otázky je poměrně krkolomné. Její podstata je ukryta v prvních dvou řádcích, které znějí 

takto: „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo města v rámci své samostatné působnosti zakázalo provozování 

sázkových her …“ Následně máte na výběr ze dvou možností – buď ANO, nebo NE. Vaši volbu je nutné 

vyjádřit křížkem do vyznačeného pole. Čárka, tečka či fajfka nejsou povolené způsoby označení. Zaškrtnutím 

možnosti ANO vyjadřujete souhlas se zákazem hazardu, zaškrtnutím možnosti NE vyjadřujete nesouhlas se 

zákazem hazardu. Existuje i možnost, jak se hlasování zdržet, což můžete učinit tak, že vhodíte do urny 

hlasovací lístek, na kterém nezatrhnete ani jednu z možností. 
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  Tato tisková zpráva vychází s podporou Nadace VIA. 

SPOUSTI - Spolek pro organické Ústí 

Základním cílem SPOUSTI, o. s. je informovat a aktivně se podílet na kulturně-společenském dění v Ústí nad 
Orlicí a jeho okolí. Sdružení organizuje kulturně-společenské akce (např. MFF Jeden svět) a podporuje 
veřejně prospěšné aktivity iniciované jak členy sdružení, tak i jinými subjekty (např. charita, vzdělávací 
semináře, výstavy apod.). Dlouhodobým cílem sdružení je přispívat k občanské uvědomělosti a zájmu o 
rozvoj kvalitního kulturního a společenského života v Ústí nad Orlicí a jeho okolí. Sdružení vzniklo v roce 
2009. Více na www.spousti.cz. 


