MÁJOVÉ SLAVNOSTI HOLÝŠOV 2019
Sobota 27. dubna 2019 - Uctění památky popravených válečných zajatců italské národnosti
14:00 - Pietní akt u pomníku v areálu bývalé muniční továrny MWH (později SVA Holýšov)
Pořádá: Klub českého pohraničí
Úterý 30. dubna 2019 - Stavění máje na náměstí Na Výhledech
17:00 - Postavení májky Sborem dobrovolných hasičů Holýšov
17:15 - Jízda dětí s rodiči historickým hasičským autem Chevrolet po městě
Pořádá: Město Holýšov a SDH Holýšov
Čtvrtek 2. května 2019 - Návštěva veteránů 2. světové války z Belgie
10:00 - Příjezd veteránů k Domu s pečovatelskou službou v ulici MUDr. Šlejmara,
pietní akt u pamětní desky 17. střeleckého praporu
10:30 - Setkání s veterány v Domě dějin Holýšovska
11:30 - Pietní akt u pamětní desky bývalého pobočného koncentračního tábora v Novém Dvoře,
uctění památky obětem koncentračního tábora Flossenbürg
12:30 - Posezení s veterány v přísálí kulturního domu
Pořádá: Město Holýšov
Neděle 5. května 2019 - Připomenutí osvobození pobočného koncentračního tábora
Pořádá: Polské Sdružení vojáků Národních ozbrojených sil
Pondělí 6. května 2019 - Uctění památky u pomníků představiteli města
16:30 - Pamětní deska „Dík za osvobození armádě USA“ na budově staré radnice
16:45 - Pamětní deska u bývalého pobočného koncentračního tábora v Novém Dvoře
17:00 - Pamětní deska 17. střeleckého praporu na Domě s pečovatelskou službou
17:15 - Pomník obětem 2. světové války na třídě 1. máje, proslov starosty města
17:45 - Pomník v Dolní Kamenici
Pořádá: Město Holýšov
Úterý 7. května 2019 - The Accidental Hero - multimediální one-man show Patricka Dewane
12:00 - Příjezd konvoje historických vozidel armády USA k bývalému pobočnému koncentračnímu
táboru v Novém Dvoře, uctění památky s představiteli města
12:45 - Příjezd konvoje na parkoviště za kulturním domem, prohlídka historických vozidel
pro veřejnost (12:45 - 15:00)
13:00 - The Accidental Hero - multimediální one-man show Patricka Dewane ve velkém sále
kulturního domu
Pořádá: Město Holýšov
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