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Česko-slovenské kultúrne centrum v Buchloviciach
ponúkne vzdelávacie a kultúrne podujatia a programy, prednášky, kombinované podujatia, dielne a cykly
určené nielen záujemcom z radov žiakov, študentov, učiteľov a bádateľov, ale aj širšej verejnosti.
Vzdelávacie a kultúrne centrum bude disponovať technicky vybavenou prednáškovou sálou s kapacitou
30 miest, sálou pre prezentáciu výsledkov ZUŠ v odboroch hudobných, tanečnom a dramatickom.
Centrum sa nachádza v samom centre městysu Buchlovice, s výhľadom na starý kostol svätého Martina
(okolo roku 1640) z jednej strany a na zámocký park so štátnym zámkom z druhej strany. Súčasťou
centra je knižnica s 15.000 knihami, časopismi a periodikami a okrem toho je tu 3.000 zväzkov
slovenskej literatúry.

Slovensko-české kultúrne centrum v Hornom Hričove
Městys Buchlovice realizáciou premeny starej školy z roku 1888 na Československé kultúrne centrum a
obec Horný Hričov základnej školy na Slovenskočeské kultúrne centrum sledujú predovšetkým tieto
ciele:













zaistenie základných podmienok pre voľno časové aktivity obyvateľov městyse resp. obce,
rozšírenie možností z pohľadu zmysluplného využitia voľného času,
podnietenie záujmu o aktivity detí a mládeže - obmedzenie sociálno - patologických javov,
zlepšenie podmienok pre kultúrne a spoločenské aktivity miestnej základnej školy,
zvýšenie atraktivity života v městysi, či obci - možnosť príchodu nových obyvateľov do městyse,
do obce,
kvalitné a reprezentatívne zázemie pre kultúrne a spoločenské aktivity obyvateľov městyse,
obce, miestnych spolkov a základnej školy,
vďaka kvalitatívnemu zázemiu v městysi (obci) dôjde k udržaniu počtu krúžkov (organizovaných
aktivít) pre deti a mládež,
kapacitne sa rozšíria priestory pre kultúrne a spoločenské aktivity v městysi (obci)
podpora miestnych kultúrnych a spoločenských aktivít - vedúcich k posilneniu identity s regiónom
a k bohatšej výmene s partnerskou obcou,
vytvorenie kvalitného zázemia pre kultúrnu infraštruktúru vďaka novo vytvoreným priestorom pre
miestnu knižnicu, ktorá bude určená ako občanom, tak žiakom základnej školy a svojou
špecializáciou (rozšírená ponuka literatúry a časopisov v slovenskom (českom) jazyku) aj pre
študentov vyšších škôl,
zaistený bude samozrejme aj bezbariérový vstup pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

