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Symboly obce
Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich
sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexiologické (náuka o vlajkách)
a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.
Erb
Na základe odporúčania Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
má heraldické pretlmočenie obsahu starej pečate do erbu obce Bánov túto podobu:
v modrom štíte nad položeným obráteným drakom s červeným jazykom a v striebornej zbroji
zlaté váhy so striebornými retiazkami položené na hrote zlatého plamenného meča so
striebornou ďatelinkovou záštitou a gombíkom.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho
heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento
je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch
s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Bánov v heraldických publikáciách ho
nebude potrebné znova upravovať.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú
bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.
Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodorovným
šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.
Pečať (história)
Pečať Bánova poznáme podľa odtlačku pečatidla z r. 1707. Jeho kruhopis znie BANKESZ
S. MICHAEL. ANNO. 1707. V strede opečateného poľa je zobrazený sv. Michal archanjel
s plamenným mečom a váhami, stojaci na drakovi.
Obsah pečate súvisí s patrocíniom miestneho kostola, postaveného v r.1842, no na starších
základoch, o čom svedčí aj samotná pečať, ktorá je staršia ako dnešný kostol. Z literatúry je
známe, že kostol sv. Michala v Bánove, resp. vo vtedajších Bánovských Kesoch je doložený už
v 14. stor. - presnejšie r. 1332 (Hudák, s. 174). Niektorí autori dokonca spomínajú existenciu
kostola sv. Michala k r. 1274 ( Súpis pamiatok na Slovensku s. 30).
Pečať (súčasnosť)
Pečať obce Bánov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BÁNOV.
Pečať má prieme 35 mm, čo je v súlade s obecnými symbolmi.
Vlajka
Vlajka obce Bánov pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/9), modrej
(2/9), žlte j(1/9), modrej (2/9) a bielej (1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi
cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

