Plán kultúrnych a spoločenských podujatí v obci Kapušany
na rok 2018
Február
9. 2. – Cena starostu obce za rok 2017 (Sobášna sieň obecného úradu o 17.30 h)
Ocenení: 1. Ing. Ľuboš Fornadeľ, 2. manželia Frimerovci, 3. Kapušanske richtaroše.
Účinkujúci: p. Jerigová – báseň, 2 piesne, Bialková – hymna, Ján Fornadeľ- hra na klavír,
starší členovia Kapušančanu, spevácka skupina Glória.
Zodpovední: starosta, Zemčák, Marcinová, Gállová

11. 2. – Fašiangové posedenie (Kultúrny dom o 15.00 h)
Zodpovedná: Anna Holingová

Marec: Mesiac knihy
6. 3. program pre deti v MŠ - Veselá kniha, program o 9.30 h v MŠ
16. 3. - program pre seniorov v Dennom centre v čase od 10.30 – 11.30 h, 2 prednesy, Z.
Zguriška-Bičianka z doliny, M. Urban – Roztopené srdce
- o 17.00 h – program pre mladých a dospelých v sobášnej sieni obecného úradu v podaní
Združenia mladých umelcov
21. 3. - program pre žiakov zo ZŠ – beseda s B. Verešpejovou v kultúrnom dome, hudobné
vstupy, literárne texty detí zo SZUŠ
Zodpovední: I. Kasalová, Zemčák

Apríl
12. 4. - Darovanie krvi (obecný úrad od 8.00 do 11.00 h)
19. 4. - Prednáška pracovníčky Štátnej ochrany prírody SR v sobášnej sieni OcÚ o 17.00 h
24. 4. – Zasaď strom (prednáška o orezávaní stromov spojená s praktickou ukážkou o 15.00
hod. s pracovníkom Zväzu záhradkárov Prešov)
Zodpovedný: Zemčák

30. 4. – Stavanie mája- na námestí sv. Martina (príhovor – p. Lapoš, FS Kapušančanviazanie stužiek, spev, zapálenie vatry, vystúpenie skupiny BB Country-piesne Nedvědovcov,
Brontosauři v Parku sv. Cyrila a Metoda, moderátor:I. Kasala mladší)
Zodpovední: Lapoš + zamestnanci OcÚ

Máj
5. 5. – Hasičská súťaž na futbalovom ihrisku (program od 10.00 do 15.00 h, stánky, súťaže
pre deti, diskotéka)
Zodpovední: Zemčák, Smetanková, Lapoš, Maťašová

13. 5. – Deň matiek (o 15.00 h vystúpenie detí zo SZUŠ a MŠ v Kultúrnom dome)
Zodpovední: Kasalová, starosta, Holingová

25. – 26. 5. – Noc na hrade (beseda o činnosti TK Jantár, premietanie filmov, guláš,
opekačka)

Zodpovední: Zemčák, Bohata

Jún
2. 6. - Deň detí (program pre deti, súťaže, skákací hrad, autíčka na ihrisku v parku, tenisová
súťaž, divadielko, talentová súťaž a iné)
Zodpovední: Smetanková, Kasalová, Marcinová, Zemčák

30. 6. 2018 – 1. 7. 2018 – 15. Kapušianske folklórne dni + ohňostroj
(DFS Čerešenka, FS Hriňovčan, Jožko Jožka, Kapušanske richtaroše, FS Ipeľ, FS Chemlon,
FS Kapušančan, V. Mudríková, FS Dúbrava, FS Železiar, FS Urpín)

Júl
5. 7. – Sviatok sv. Cyrila a Metoda (sv. omša, odhalenie a posviacka súsošia svätých Cyrila
a Metoda, gospelový koncert-Aleluja, kaplán z Podhorian a iné spev. súbory na
amfiteátri v Parku sv. Cyrila a Metoda )
- koncert duchovnej piesne v Kostole sv. Martina
28. 7. – Oslava 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kapušany
(celodenný program od 10.00 do 20.00 hod., vystúpenie skupiny Helenine oči o 14.00
hod., stánky, rodáci z Kapušian, ocenení cenou starostu obce, vystúpenie klientov
denného centra, súťaž vo varení gulášu-záujmové organizácie v obci a iné)
- kultúrny program na Kapušianskom hrade (hry, divadelné predstavenia v podaní hercov)

August
28. 8. – Koncert populárnej hudby
Zuzana Smatanová o 19.00 h, skupina Desmod o 20.00 h
- prehliadka folklórnych skupín
- kultúrny program na Kapušianskom hrade (hry, divadelné predstavenia v podaní
hercov)

September: Návrat rytierov na hrad Kapušany (vystúpenie šermiarskych skupín)
Október: Mesiac úcty k starším (ocenenie jubilujúcich občanov v Kultúrnom dome)
Jablkové hodovanie (Kultúrny dom)

November: Katarínska zábava (Kultúrny dom)
December: Mikulášska nádielka (program pre deti, Kultúrny dom)
Rozlúčka so starým rokom + ohňostroj (nám. sv. Martina)
V Kapušanoch 5.4.2018
Ďalšie športové a kultúrne podujatia, besedy a iné, ako aj termíny budú priebežne doplňované
a zverejňované.

