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Vážení spoluobčané,
na začátku letošního roku bychom Vám chtěly popřát
pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy a spokojené
chvilky u dalších čísel zpravodaje. Tímto vydáním
chceme připomenout spoustu krásných akcí, které se
podařilo uskutečnit v naší obci závěrem roku 2015
a začátkem roku 2016, a příjemně o nich zavzpomínat.
Redakční rada

Rozsvícení obecního vánočního stromu, 1. 12. 2015
V úterý 1. prosince se konalo symbolické rozsvícení
vánočního stromu. V kulturním programu
vystoupily děti z mateřské školy.
(Foto: Radomír Kočica)

Návštěva dětí v pečovatelském domě, 3. 12. 2015

Děti z MŠ s připraveným vánočním pásmem plným básniček
a písniček potěšily i klienty Domu s chráněnými byty.
(Foto: Mateřská škola)

Beseda pro seniory, 8. 12. 2015

V obřadní síni proběhla již tradiční beseda pro seniory. Se svým
vánočním programem se představily děti z mateřské školy.
(Foto: Mateřská škola)

Předvánoční čas na základní škole
Základní škola prožila předvánoční čas
opravdu naplno. Ať už to byla návštěva
Mikuláše, zdobení vánočního stromečku,
pečení perníčků, dílničky, bruslení,
či školní akademie.
(Foto: Základní škola)

Česko zpívá koledy, 9. 12. 2015

Kolem 100 lidí si ve středu večer přišlo společně
s ženským sborem Zpěvule zazpívat vánoční písně
na celorepublikové akci regionálního deníku
Česko zpívá koledy.
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(Foto: Andrea Kočicová)

Zpívání u vánočního stromu, 23. 12. 2015
Příjemnou vánoční atmosféru navodily koledy v podání
Kohútku, Hútku, Zpěvulí a DH Bánovjanka.
(Foto: Andrea Kočicová)

Zdobení perníčků v knihovně, 17. 12. 2015

Ve čtvrtek 17. prosince bylo uspořádáno v bánovské knihovně
zdobení perníčků, které předtím napekly na faře maminky z klubu
maminek Sluníčko. Všem šikovným dětem, maminkám, tetám
i babičkám děkujeme za pomoc a za účast.
(Foto: Ludmila Horňáková)

Průvod k betlému, 24. 12. 2015

Na Štědrý den proběhl slavnostní průvod při oficiálním
otvírání jesliček doprovázený anděly a dětmi.
(Foto: Andrea Kočicová)

Vánoční turnaj ve stolním tenise, 27. a 28. 12. 2015

Ve dnech 27. a 28. prosince se konal vánoční turnaj ve stolním
tenise, kterého se mohli zúčastnit jak děti, tak i dospělí.
(Foto: Libor Píška)

Vánoční koncert v kostele, 25. 12. 2015
Už podesáté se na Boží hod uskutečnil vánoční
koncert v kostele sv. Martina.
Zazpívaly děti Pavlíčkovy, Kristýna Malá, Kuřátko,
Hútek, Zpěvule, Plkotnice a Kohútek s CM Pajtáš.
(Foto: Andrea Kočicová)
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Silvestrovský výšlap na rozhlednu, 31. 12. 2015
Poslední den v roce si zhruba sedmdesátka účastníků
zpříjemnila vycházkou k bánovské rozhledně.
(Foto: Andrea Kočicová)

Silvestrovská vycházka TJ Sokol, 31. 12. 2015
Také členové a příznivci Sokola si na Silvestra vyšli
na vycházku kolem Bánova.
(Foto: Libor Píška)

Tříkrálová sbírka 9. 1. 2016

Koledníci z Bánova se opět zapojili do Tříkrálové sbírky,
při níž se vybrala částka 62 876 Kč.
(Foto: Andrea Kočicová)
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