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Vážení čtenáři,
na začátku roku vám opět přinášíme
speciální vydání Bánovského zpravodaje, ve kterém
si fotografiemi připomeneme akce z přelomu roku.
Tímto vám děkujeme za příspěvky, které
jste nám v roce 2016 zaslali, a doufáme, že nám
zachováte přízeň i v roce 2017.
Redakční rada

Rozsvícení obecního vánočního stromu, 2. 12. 2016
V pátek 2. prosince se konalo symbolické rozsvícení
vánočního stromu. V kulturním programu
vystoupily děti z mateřské školy.
(Foto: Andrea Kočicová)

Vánoční nadílka v mateřské škole, 5. 12. 2016
V mateřské škole letos naděloval nejen Mikuláš,
ale také zastupci obce.
(Foto: archív MŠ)

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi,
9. 12. 2016
Bánov se i letos zapojil do celorepublikové akce
Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi.
V programu zazpívaly děti z Kuřátka.
(Foto: Andrea Kočicová)

Loutkové divadlo v knihovně, 16. 12. 2016
V pátek 16. prosince se v naší knihovně konalo už
druhé loutkové představení pro děti. Tentokráte
s vánoční tematikou a koledami.
(Foto: Ludmila Horňáková)

Česko zpívá koledy, 14. 12. 2016
Tradiční předvánoční akce, která se v Bánově konala
již po třetí.
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(Foto: Andrea Kočicová)

Zpívání u vánočního stromu, 23. 12. 2016
Příjemnou vánoční atmosféru navodily koledy v podání
Kohútku, Hútku, Zpěvulí a DH Bánovjanka.
(Foto: Andrea Kočicová)

Vánoční bohoslužba, 24. 12. 2016
Vánoční bohoslužba pro děti, rodiče a starší, spojená
s obřadem otevírání jesliček.
(Foto: Andrea Kočicová)

Turnaje TJ Sokol, 27. a 28. 12. 2016
Na konci roku si členové oddílů TJ Sokol zahráli volejbal,
kopanou, stolní tenis a kuželky.
(Foto: Libor Píška)

Vánoční koncert v kostele, 25. 12. 2016
Už po dvanácté se na Boží hod uskutečnil vánoční
koncert v kostele sv. Martina.
Tentokrát v režii Hútku a Zpěvulí.
(Foto: Radek Pavlíček)
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Školní akademie, 19. 12. 2016

Krmení zvířátek, 29. 12. 2016

Vánoční akademie žáků ZŠ Bánov je vždy nejen kulturním
svátkem školy. Je dobré za celým programem vidět dlouhodobé
úsilí pedagogů stmelovat třídní kolektivy a žáky podněcovat
k aktivitě a kreativitě. I proto jsme rádi, že se do programu
zapojily všechny třídy naší školy.

Myslivecké sdružení Háj Bánov zpestřilo dětem vánoční
prázdniny zimní procházkou na mysliveckou chatu a společně
naplnili zvířátkům krmelce.

(Foto: zaslal Vlastimil Ondra)

(Foto: zaslal Josef Kočica)

Silvestrovský výšlap na rozhlednu, 31. 12. 2016
Druhý ročník silvestrovského výšlapu na bánovskou rozhlednu
si nenechala ujít více než stovka Bánovjanů.
(Foto: Andrea Kočicová)

Tříkrálová sbírka, 7. 1. 2017

Silvestrovská vycházka TJ Sokol, 31. 12. 2016

Koledníci z Bánova se opět zapojili do Tříkrálové sbírky,
při níž se vybrala částka 64 561 Kč.

Členové Sokola zakončili rok vycházkou kolem Bánova.
(Foto: Libor Píška)

(Foto: Petr Mahdal)
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