Komunitní centrum Vizovice
Věříme, že velká většina farníků, stejně jako i ostatní veřejnosti, již zaregistrovala, že na místě části
hospodářských budov farního dvora vyrůstá v současnosti nová stavba. Tyto původní hospodářské
budovy již dlouhodobě nebyly využívány ke svým dřívějším účelům a jejich technický stav byl havarijní.
Farnost proto řešila otázky co s nimi, kolik bude stát demolice atd.
Bylo rozhodnuto, že nejvíce poškozené budovy budou zbourány a na jejich místě vyroste novostavba
tzv. Komunitního centra. Jedná se o veřejné víceúčelové zařízení, jehož hlavním posláním bude
poskytovat nejrůznější služby v oblasti sociální a společenské. V jeho prostorách se budou setkávat
farníci a široká veřejnost města a jeho nejbližšího okolí. A nejen setkávat, ale si i vzájemně, či s pomocí
odborníků, pomáhat. Např. v oblasti vzdělávací, kulturní, volnočasových aktivit atd. Pod odborným
vedením, ale i vlastními silami, chce farnost rovněž nabídnout pomoc rodinám či jednotlivcům, kteří ji
z nejrůznějších důvodů potřebují. Tyto aktivity v současných prostorách fary již prakticky nelze
zabezpečit.
Ve velmi krátké době bylo zajištěno zpracování potřebné projektové dokumentace. Protože finanční
náročnost uvedeného projektu je nad možnosti farnosti, náklady na výstavbu a vybavení centra byly
vyčísleny na cca 14 mil. Kč, byla odeslána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o poskytnutí
dotace. Žádost byla vyřízena kladně a farnost díky prostředkům Evropské unie – evropského fondu pro
regionální rozvoj získala v rámci programu „IROP - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů“ prostředky, které pokryjí 95% všech nákladů. Na větší část ze zbývajících 5%
nákladů dostala farnost dotaci od města Vizovic a zbývající část zajistí z vlastních zdrojů.
V současné době je již před dokončením hrubá stavba centra, které by mělo být dostaveno v první
polovině roku 2018. Především díky dotacím výše uvedených subjektů farnost získá náhradou za
nevyužívaná hospodářská stavení moderní prostory, které budou sloužit nejen farníkům, ale i
veřejnosti. Děkujeme všem, kteří uvedené dílo jakýmkoliv způsobem podpořili.
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