
Petiční výbor místní části Běstviny obce Dobruška                             V Běstvinách dne  …………………….    
zastoupený Zdeňkem Baškem            Počet listů: 2 
Běstviny 1              Počet listů příloh s podpisy:  
518 01 DOBRUŠKA 
 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje  
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 
 

Věc: Petice proti zřízení Resocializačního centra Comunita in Dialogo v Dobrušce - Běstviny 

Petiční výbor: 
 Zdeněk Bašek, Běstviny 1, 518 01 Dobruška – oprávněn petičním výborem ve věci jednat 
 Mgr. Petra Novotná, Běstviny 19, 518 01 Dobruška, 
 Lenka Kumprechtová, Běstviny 13, 518 01 Dobruška 
 Michal Borůvka, Běstviny 26, 518 01 Dobruška 
 Mgr. Klára Novotná – Mičíková, Běstviny 38, 518 01 Dobruška 
 
Misijní společnost sv. Vincence de Paul, Region Česká republika, se sídlem Kostelní 259, 518 01 Dobruška, 
IČ 04547497 (dále jen Misijní společnost), zastoupená regionálním představeným ThLic. Augustínem 
Slaninkou, usiluje o zřízení Resocializačního centra Comunita in Dialogo Dobruška – Běstviny 
(označováno též jako „terapeutické centrum“). Na realizaci tohoto záměru žádá o dotace od orgánů 
veřejné správy České republiky, mimo jiné též od Královéhradeckého kraje. 
 
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo Misijní společnosti dotaci ve výši 1 000 000,- Kč dne 26. 
3. 2018 usnesením ZK/11/799/2018, čímž de facto schválilo záměr na zřízení výše uvedeného centra, a 
to bez jakéhokoliv posouzení názorů obyvatel Dobrušky - místní části Běstviny, kterých se záměr zásadně 
dotýká a zřejmě i bez odborného posouzení záměru Odborem sociálních věcí a Odborem zdravotnictví 
Královéhradeckého kraje.  
 
Obyvatelé Běstvin se o záměru dozvěděli teprve dne 28. 11. 2019, a to na základě vlastní iniciativy, když 
si po zasedání zastupitelstva města Dobrušky, konaného dne 4. 11. 2019, vyžádali vysvětlení od ThLic. 
Augustína Slaninky. Z prezentace ThLic. Augustína Slaninky vyplývá, že zařízení má mít charakter 
„minifarmy“ (budou se tam chovat různé druhy domácích zvířat). Objekt má být tvořen v I. etapě nově 
stavěnou malou ubytovnou pro 8 osob „léčených“. Pan Slaninka pak předpokládá, že tito první „léčení“ 
svépomoci opraví dům č.p. 39 v kat. území Běstviny obci Dobruška a zařízení se má dále rozšiřovat. 
Petiční výbor se v tomto okamžiku nezabývá kompatibilitou tohoto záměru výstavby s pracovně 
právními a sociálně právními předpisy České republiky.  
 
Ambicí Misijní společnosti je poskytovat v objektu sociální a zdravotní služby. Klienty mají být osoby 
s různými typy závislostí (drogové, alkoholové i sexuální, atd.), u kterých selhaly veškeré možnosti léčby, 
a kteří budou léčeni na základě léčivého principu víry, přísných pravidel a principů komunity 
a společenství. Komunita má být svépomocná. Klienty mají být jen muži. V zařízení se nepředpokládá 



žádný trvalý odborný dohled (lékařská péče, sociální pracovník ani psycholog). V zařízení má být dozor 
zajišťovaný již vyléčenými osobami z Itálie. Zařízení má sloužit i pro klienty nepocházející z České 
republiky, nýbrž i mezinárodní, konkrétně ze Slovenska. Jedná se údajně o pilotní projekt. Vzorem jsou 
zařízení na Ukrajině a v Itálii.  

Pan ThLic. Augustín Slaninka nebyl schopen na prezentaci v Běstvinách ani na zasedání zastupitelstva 
města Dobrušky uspokojivě odpovídat na dotazy zastupitelů a občanů, konkrétně: Jakým způsobem 
bude zajištěna bezpečnost obyvatel Běstvin, Spů a Chlístova? K tomu je nutné dodat, že zařízení má být 
umístěno cca 300 m od jiného rodinného domu v Březinách (Chlístov) a ve vzdálenosti cca 600 m od místní 
části Spy obce Nové Město nad Metují. Objekt je situován u komunikace, která spojuje Běstviny 
s Chlístovem a je užívána mimo jiné i malými dětmi k návštěvě rodin bydlících v Běstvinách a v Chlístově. 

Jakým způsobem bude zajištěna ochrana majetku obyvatel Běstvin, Spů a Chlístova? Jak budou řešeny 
abstinenční příznaky léčených? Jak budou řešeny konflikty mezi osobami závislými, když se předpokládá 
jejich dvou i víceleté léčení (výhradně mužů)? Na otázku, jak bude naloženo s nevyléčitelnými klienty, 
zda se nebudou kumulovat v Dobrušce, pan Slaninka v Běstvinách odpověděl, že takoví klienti budou 
odvezeni na nádraží do Hradce Králové. Pan Slaninka neznal ani odpověď na otázku, jak budou klienti 
testování na přenosné nakažlivé choroby, a neodpověděl řadu dalších otázek. 

Vzhledem k vysokým rizikům budoucího ohrožování majetku i zdraví obyvatel Chlístova, Spů, Běstvin, 
respektive Dobrušky (zejména dětí) a i s ohledem na skutečnost, že i odborníci v oborech sociálních 
služeb a zdravotnictví vyjádřili projektu nedůvěru (doporučuje se vyžádat si zápis z workshopu 
„DROGOVÁ SCÉNA – TERÉNNÍ PROGRAM LAXUS V ORP DOBRUŠKA ze dne 28. 11. 2019), podávají níže 
podepsaní občané tuto petici a požadavek na Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. 

My občané měst Dobrušky a Nového Města nad Metují žádáme Zastupitelstvo Královéhradeckého 
kraje, aby hájilo zájmy občanů Dobrušky a Nového Města nad Metují a využilo všech legitimních 
možností, jak zabránit zřízení Resocializačního centra Comunita in Dialogo v Královéhradeckém kraji. 
Žádáme, aby Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje zajistilo vrácení dotace ve výši 1 000 000,-Kč, 
kterou schválilo dne 26. 3. 2018 svým usnesením ZK/11/799/20184, když je k 31. 12. 2019 zjevné, že 
účelu stanoveného v čl. I. odst. 2) Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého 
kraje č. 18RGI02-0002 nebylo dosaženo (ve smyslu odst. 4) čl. III)).   

Pro podporu této petice připojují své podpisy: 

Jméno a příjmení Bydliště Podpis 
   
   
   
   
   

 
Další podpisy jsou uvedeny na samostatných listech.      
  

 



                                                          List číslo: ………….. 

Podpisový arch k petici proti zřízení Resocializačního centra Comunita in Dialogo v Dobrušce 

Petiční výbor: 
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 Mgr.Petra Novotná, Běstviny 19, 518 01 Dobruška, 
 Lenka Kumprechtová, Běstviny 13, 518 01 Dobruška 
 Michal Borůvka, Běstviny 26, 518 01 Dobruška 
 Mgr. Klára Novotná – Mičíková, Běstviny 38, 518 01 Dobruška 
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