2. května 2021 má Mateřská škola Bílov 75 let
Něco z historie - čerpáno z Kroniky MŠ
Budova mateřské školy č. 99 byla postavena před 145 lety v roce 1876.
Letopočet byl vyrytý na pravé straně zídky u schodů, které byly zrušeny.
Vystavěli ji Němci jako německou obecnou školu. Po vystavění nové školy č. 5,
zde bydlely do 13.7.1927 tři rodiny. Poté byla budova pronajata
Československému státu k umístění české menšinové školy za roční nájemné
1500,- Kč, což muselo být zaplaceno na 10 let dopředu, aby mohl být vystavěn
obecní dům pro tyto tři rodiny. Po provedení adaptace se začalo 2. října 1927
s výukou na české menšinové škole (do té doby se vyučovalo na statku č. 109 u
Petra Richtra). Učitelem a správcem byl František Kuchař z Martinova ve
Slezsku. Česky se vyučovalo do německé okupace tj. 10. října 1938, kdy byla
škola zrušena a byla v ní umístěna kancelář obce „Bielau“ a kancelář německé
NSDAP. Po osvobození Rudou armádou v ní byla umístěna kancelář Místního
národního výboru a předsedou byl zvolen Augustin Klement, cestář,
starousedlík z Bílova. Po odsunu Němců v roce 1945 byl již v roce 1946 Bílov
osídlen mladými manželi s malými dětmi v předškolním věku, a proto požádal
Miloslav Pillich, řídící učitel a také předseda Místního národního výboru,
Ministerstvo školství a osvěty v Praze, o povolení zřízení mateřské školy.
Budova č. 99 byla uvolněna a pro mateřskou školu byly využity 2 místnosti
v levé polovině budovy. V pravé polovině má bydlet učitelka mateřské školy.
Nábytek pro hernu a pracovnu byl převzat z bývalé německé „Kindergarten“
v dosti zachovalém stavu a obsahoval: 1 širokou skříň na hračky, 5 dětských
stolů a 25 židliček. Hraček a zaměstnávacích pomůcek žádných.

1945

První zápisy v Kronice jsou od učitelky MŠ Ludmily Hurníkové, provdané
Tvarůžkové, z Krásného Pole, okres Bílovec, a to z let 1946 – 1949. V roce 1946
pracovala jako výpomocná učitelka, od listopadu 1947 byla ustanovena
učitelskou čekatelkou na této škole a od 1. září 1948 byla ustanovena jako
zatímní ředitelka MŠ Bílov. 1. dubna 1949 odešla na mateřskou dovolenou. Po
ní se krátce vystřídaly Květoslava Kneblová, učitelka z Bílovce (1. 4. – 30. 4.) a
Irena Gráfová z Tísku (1. 5. – 30. 6.).
Mateřská škola Bílov byla otevřena 2. května 1946 s počtem 36 dětí, které se
shromáždily v nově vymalovaných místnostech. Protože nebylo žádných
hraček, zhotovila si nejnutnější učitelka sama. Po dvouměsíčním vyučování byl
27. června 1946 ukončen školní rok.
Školní rok 1946/1947 byl zahájen 1. září 1946 se 32 zapsanými dětmi. Z akcí:
společně s obecnou školou oslavily děti Den osvobození – 9. května, také
vánoční nadílka byla společná, děti přednášely a byly poděleny vánočkou a
cukrovím. Na Mikulášské nadílce, kde byly přítomny i maminky, děti zpívaly,
tančily a přednášely. Mikuláš jim rozdal dárky a byly pohoštěny. 11. 5. oslavily
svátek matek za přítomnosti všech maminek. O prázdninách roku 1947 dal
místní národní výbor probourat zeď mezi hernou a pracovnou, takže vznikla
jedna velká místnost. Dvě zadní místnosti v pravé polovině budovy byly
vyklizeny a vytvořena šatna a kabinet. Z daru Ústřední matice školské byly
zakoupeny hračky za 1 600,- Kčs. Z ostravské akce „Budujeme Slezsko“ obdržela
školka hračky za 2 000,- Kč a získala kmotry z Teplic Šanova. Byl sledován
zdravotní stav dětí, ojediněle se vyskytly spalničky, černý kašel, u dvou
slovenských dětí slabý příznak TBC. Všechny děti byly nákladem MNV pojištěny
proti úrazu. Inspekci vykonal ve školce okresní školní inspektor (oši) Václav
Cigánek 29. 5. 1947 a doporučil adaptaci školy.
Ve školním roce 1947/48 bylo zapsáno 30 dětí. Jednoduché stravování bylo
zavedeno 4. 11. 1947 – přesnídávka a svačina, rodiče přispívali 1,-Kčs na dítě.
Potravinami přispíval i Československý červený kříž. Byla ustanovena Místní
školní rada (MŠR), která měla tyto členy: Miloslav Pillich, řídící učitel, předseda;
Rudolf Březík, rolník, místopředseda; Josef Salga, učitel; František Hák, Josef
Ciguš. Náhradníci: František Velčovský, Jaroslav Večeřa, Josef Viater. Po
vyšetření na Zemské třídící stanici v Brně byl do MŠ přijat němý chlapec. 7. 5.
byla provedena inspekce oši Františkem Mrázkem.
Pro školní rok 1948/1949 bylo zapsáno 27 dětí, byl zahájen až 14. září, protože
školy v celém kraji byly uzavřeny pro dětskou obrnu. Bílov tato nemoc

nepostihla. V tomto školním roce se vystěhovala p. učitelka Tvarůžková ze dvou
místností MŠ a byla zřízena jídelna a školní kuchyň. Zajímavostí je, že na přání
rodičů, kteří přispívali na jedno dítě 3,- Kčs, zajišťovaly p. učitelky Ludmila
Bechná z Krhové a Marie Šmídová ze Šaratic celodenní prázdninový provoz od
14. června do 31. srpna 1948. Bylo přihlášeno 20 dětí. Jídlo připravovaly dle
lékařského předpisu p. učitelky střídavě mimo služební hodiny. Zlepšovalo se i
vybavení školky. Zaměstnanci ostravského rozhlasu instalovali rozhlasový
přijímač, MŠR zakoupila věž se skluzavkou (1 700,- Kčs), kuchyň byla vybavena
náčiním. Odbor tělovýchovy při Ministerstvu školství zakoupil za 2 000,- Kčs
tělovýchovné zařízení. Kmotři z Teplic Šanova dovezli dvě nákladní auta darů –
šatstvo, prádlo, hračky. Deset nejpotřebnějších dětí dostalo od Okresní péče o
mládež ošacovací poukázky za 200,- Kčs.
Pro nedostatek učitelských sil byl nový školní rok 1949/1950 zahájen až
1. ledna 1950, bylo zapsáno 32 dětí. Zatímní ředitelkou byla Danuše Císařová
z Lobče, okres Doksy. U dětí se vyskytla spála. Příspěvek na přesnídávky a
svačiny byl 2,- Kčs a inspekci provedl 15. 5. 1950 oši František Mrázek.
Ve školním roce 1950/1951, kdy bylo zapsáno 35 dětí, nastupuje Květoslava
Benkovská (provdána Potůčková) z Těškovic, která byla ředitelkou od 1. 4. 1952
do roku 1953 (zapsáno bylo 28 dětí). Vystudovala obecnou školu, 4 třídy střední
školy a 2 ročníky pro ženská povolání a stala se pěstounkou v Klimkovicích.
Během prázdnin absolvovala měsíční kurz pro učitelky MŠ a stala se prozatímní
ředitelkou v Bílově. Pěstounkou je Marta Klusová z Olešné, okres Čadca,
kuchařkou Ludmila Tomečková a školnicí M. Szkanderová, po ní nastupuje
Marie Ramšová. Kromě školních slavností byla mikulášská a vánoční nadílka,
děti zpívaly a tančily spolu s žáky 1.třídy národní školy na „sokolském dni“. Od
1. července 1951 začalo celodenní stravování a nastoupila kuchařka Ludmila
Tomečková a pěstounka Bohuslava Dardová. Příspěvek rodičů na stravu byl 10,Kčs denně. ONV poskytl příspěvek 1 400,- Kčs na knihy a pomůcky a referát
sociální péče 3 028,- Kčs na kuchyňské potřeby pro celodenní provoz. O
zdravotní prohlídky dětí se staral Dr. Stehlík.
15. 3. 1952 provedl inspekci Miroslav Rusek, inspektor ONV Bílovec. 14.5.1952
byl zaveden vodovod. V říjnu 1952 začala přístavba (šatna, umývárna, záchody),
příspěvek KNV Ostrava byl 20 000,- Kčs, na skříně na hračky a knihy 4 900,- Kčs,
na vybavení celodenního provozu (pokrývky, ručníky, utěrky, damašek na
povlečení) 25 000,- Kčs. Dotace ONV byla 1 700,- Kčs na knihy a pomůcky. MNV
Bílov zakoupil kamna do herny a přispěl částkou 20 000,- Kčs na zakoupení

umyvadel a splachovacích záchodů, byla také pořízena lehátka za 1 084,- Kčs a
bavlněné pokrývky za 7 200,- Kčs. Děti odebíraly přesnídávky, obědy, svačiny,
rodiče denně přispívali na dítě 10,- Kčs. Příspěvek KNV na stravu byl 30 000,Kčs. Již se zde stravovaly i děti z národní školy. Na Vánoce dostalo každé dítě
balíček s cukrovím, které napekla paní kuchařka Tomečková.
Ve školním roce 1954 - 1956 je zapsáno 28 dětí. Řízením MŠ je pověřena
Libuše Hirschová z Miroslavi, kraj Brno. Po ukončení studia na pedagogické
škole obdržela dekret na místo ředitelky MŠ Bílov. K vánoční nadílce děti
dostaly z ONV hračky a zaměstnávací pomůcky, z MNV nadílku. MNV zakoupila
lehátka a skříně na pomůcky, umývárna byla obložena obkládačkami. V lehárně
byly položeny parkety a zakoupena nová kamna. Národní škola (NŠ) pořádala
v lednu dětský ples i pro děti MŠ. Na besídce před Vánocemi poprvé rozdal
dětem dárky Děda Mráz a nadílkou je podělila p. kuchařka Tomečková. V MŠ se
vyskytly příušnice, proto byla 5 týdnů uzavřena. O děti stále pečuje Dr. Stehlík.
Ve školním roce 1956/1957 vzrostl během roku počet zapsaných dětí z 24 na
28. Řízením MŠ je na základě dekretu o ukončení studia v Kroměříži pověřena
Eva Koňaříková z Halenkova, okres Vsetín. Pěstounkou je Blažena Miklovičová,
která zde předtím pracovala jako školnice. Školnicí je Marie Ramšová,
kuchařkou Marta Svačinová. V MŠ byla zvětšena kuchyň a obložena
obkládačkami. Opravu pískoviště a oplocení zahrady provedl Florián Drga, který
byl placen z ONV. Od března se už v MŠ slavilo MDŽ, v červnu dětský den. Děda
Mráz opět přinesl dětem hračky. Dr.Stehlík provedl u dětí 2x ročně lékařskou
prohlídku. 1. 11. 1956 byla v MŠ na inspekci Eliška Smolová, okresní
pedagogická poradkyně.
Ve školním roce 1957/1958 bylo zapsáno 31 dětí, průměrná docházka byla 25
– 28 dětí. Na místo školnice nastupuje od 17. 3. 1958 Milada Polkorabová.
Společné akce s NŠ – děda Mráz, MDŽ, Den dětí. Inspekce byla provedena 19. 2.
1958 Libuší Hirschovou, okresní pedagogickou poradkyní.
Ve školním roce 1958/1959 se zvýšil stav 2 – 3 letých dětí, celkový počet byl
33 dětí. Od 23. 3. 1959 nastupuje školnice Marie Krčmarská. Opravu oplocení a
zhotovení laviček a stolečků kolem pískoviště provedl Florián Drga. Okresní
poradkyně J. Mihulová byla na inspekci 2. 10. 1958 a oši Pejchal 10. 4. 1959.
Svátek MDŽ nebyl oslaven pro chřipkovou epidemii, kdy byl vydán zákaz
shromažďování od ONV. MDD se neuskutečnil kvůli nemoci učitelky.

Ve školním roce 1959 – 1962, kdy bylo zapsáno 30 až 34 dětí, ředitelkou se
stala Marie Zubalová (provdána Škulavíková) z Graně Petrovce, okres Levoča.
Pedagogickou školu studovala v Krnově. Inspekci provedla 6. 11. 1959 Věra
Vajdová, okresní pedagogická poradkyně. V MŠ byla odbourána zeď u jídelny,
zasypán sklep, zhotovena nová podlaha. Některé práce byly provedeny rodiči
brigádnicky. Učitelkou je Blažena Miklovičová, školnicí Anna Škulavíková,
kuchařkou Marta Svačinová. Kontrola oši Marií Kuchtovou byla provedena
19. 10. 1960. V MŠ se vyskytly plané neštovice, proto byla od 25. 2. do 5. 3.
1961 MŠ uzavřena. Byla zvětšena zahrada MŠ, její část využíval J. Nekoranec.
Vánočního odpoledne se zúčastnili i rodiče, děti dostaly od SRPŠ hračky. Pro
děti byly uspořádány „Dětské radovánky“ – tanečky dětí, závody na
koloběžkách a trojkolkách, výstavka dětských prací a výstavka myslivecké
společnosti. Oslavy MDŽ proběhly v kulturním domě spolu se žáky ZDŠ a s
hudbou p. Fusíka. Dětský den se uskutečnil za pomoci všech složek v obci na
hřišti, bylo zde pohoštění, kolo štěstí a táborák. U dětí se vyskytla infekční
žloutenka. Lékařem dětí se stává místo Dr. Stehlíka Dr. Košťál, zdravotní
sestrou je B. Fialová.
Ve školním roce 1962/1963 bylo zapsáno 32 dětí. Od září do prosince 1962
byla ředitelkou MŠ Pavla Jolová, která se odstěhovala. Od 1. 1. 1963 nastoupila
Růžena Koňaříková z Příbora. Školnicí je Zdenka Hulová, od 1. 6. 1963 Danuše
Svačinová. V březnu 1963 byla sepsána patronátní smlouva s Okresním
stavebním podnikem v Bílovci, který zdarma prováděl drobné opravy, zhotovil
pískoviště a dodal nový písek a technickou dokumentaci k opravě MŠ. Děti MŠ
vystupovaly s kulturními vložkami při MDŽ a na schůzích. Od 14. 7. do 11. 8.
1963 proběhla oprava stropu v herně, výměna oken, dveří, oprava obkladů,
vymalování MŠ. Vagonka Tatra Butovice darovala na zahradu 2 houpačky,
členové rady MNV opravili kolotoč. 20. 12. 1963 provedla kontrolu oši M.
Kuchtová. Dětskou lékařkou se stala Pavla Šírová a zdravotní sestrou je L.
Fialová.
Ve školním roce 1963/1964 bylo zapsáno 28 dětí, ředitelkou je R. Koňaříková
(provdána Velnerová), učitelkou B. Miklovičová, školnicí D. Svačinová,
kuchařkou M. Svačinová. V květnu byla v MŠ do konce měsíce karanténa, děti
onemocněly spalničkami. Uskutečnil se výlet do ZOO Ostrava a děti byly spolu
s dětmi ze školy v divadle v Ostravě a ve Studénce.
Ve školním roce 1964/1965 je zapsáno 30 dětí. Kvůli větším opravám se děti na
podzim přestěhovaly do ZDŠ. Byl proveden nátěr oken a dveří, obložení v herně

a jídelně, byla opravena kanalizace. Brigádnicky pomáhali p. Rajda a p. Zajac.
V dubnu 1965 byl rozvázán pracovní poměr s paní učitelkou Miklovičovou,
protože neměla odpovídající vzdělání pro práci učitelky v MŠ, a nastupuje
učitelka Helena Klímková. Oši Kuchtová navštívila MŠ 13. 11. 1964. Dr.
Vavrečková a zdravotní sestra Kudličková provádí lékařské prohlídky dětí. V MŠ
se vyskytla spála a zarděnky, byla vyhlášena karanténa. Proběhly oslavy 20.
výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, děti se zúčastnily
lampionového průvodu.
Ve školním roce 1965/1966 je zapsáno 30 dětí, 16 dívek a 14 chlapců.
Ředitelkou je Marie Wagnerová z Nového Města na Moravě. Studovala 11letou střední školu v Bílovci a roční abiturientský kurz při pedagogické škole
v Novém Jičíně. Učitelkou je Jitka Doupovcová, roz. Cigušová z Pustějova.
Pedagogickou školu vystudovala v Krnově. V MŠ děti připravily pro rodiče
Štědrý den s tanečky a básničkami. Od SRPŠ dostaly hračky a pohoštění. K MDŽ
popřály všem ženám z Bílova v kulturním domě. Také proběhla oslava Dne dětí,
kdy dostaly čokolády od personálu MŠ. Na školní výlet odjely děti s učitelkami a
se zásobami jídla do lesa, kde se bavily až do večera. Na místo školnice
nastupuje od 1. 4. 1965 Zdena Zimová a jako kuchařka Ludmila Tomečková. Oši
Kuchtová byla v MŠ 3. 6. 1966, lékařkou byla Dr. Vavrečková. Vyskytly se
neštovice a spalničky.
Školní rok 1966/1967 není v kronice zapsán.
Ve školním roce 1967/1968 je zapsáno 26 dětí. Ředitelkou je Marie Wagnerová
(provdána Jermářová), která nastupuje během školního roku na mateřskou
dovolenou. 1. 6. 1968 nastupuje do MŠ Valerie Urbancová. Jitka Doupovcová
(provdána Kotarová) je učitelkou MŠ. Na vánoční besídce dostaly děti nové
hračky a oslava MDŽ byla zakončena dětským maškarním plesem. Děti měly
neštovice, proto byla v MŠ karanténa.
V letech 1968 – 1980 je ředitelkou Valerie Urbancová (provdána Hořínková)
z Kunčic pod Ondřejníkem. Učitelkami jsou: Marie Krčová (další rok
emigrovala), Ivana Hutníková z Velkých Albrechtic, Marcela Zahradnická, Ilona
Vlčková, důchodkyně Anna Jurčeková, Anežka Šírová, začínající učitelka
Stanislava Niklová (provdána Golová), všechny z Bílovce, a Eva Škanderová. Je
zapsáno nejvíce 28 dětí a nejméně 17 dětí. Provoz MŠ je v roce 1968 na 2
měsíce zkrácen na půl dne. Kuchařkami byly: Marta Svačinová, Zdenka
Juchelková, Marta Řezníčková, Eva Urbancová, Ema Jistová, Ludmila
Tomečková. Školnicí je Helena Ovesná a Věra Bartková. Vyskytl se jeden případ

příušnic. Do MŠ je zakoupena chladnička, dřez a instalován telefon. MŠ je
omítnuta brizolitem. Do kuchyně je zaveden vodovod, je instalováno dálkové
ústřední topení ze ZDŠ. Je dovezen stavební materiál na přístavbu lehárny. Na
zahradě je nová průlezka. Na vánoční besídku napekl celý kolektiv MŠ cukroví.
Kolektiv MŠ v roce 1971 dostal „Čestné vyznamenání za výsledky dosažené
v rozvoji iniciativy k 25.výročí osvobození Československa Sovětskou armádou“.
Odměna 2 000,- Kč byla použita na nákup hraček. V dubnu jsou vykopány
základy pro novou lehárnu a je zbourána mokrá zeď, na kterou navazovala
přístavba. Jsou zakoupeny 2 plynové sporáky. Děti byly na výletě
v Gottwaldově, přírodní rezervaci v Lešné a v lázních Luhačovice. Ředitelka
V.Urbancová obdržela v roce 1971 „Čestné uznání za ideově výchovnou činnost
u příležitosti Dne učitelů ve Fulneku“. V roce 1972 je nově oplocena zahrada a
MNV přidělil MŠ pruh půdy, takže je zahrada i rozšířena. Na žádost rodičů je
znovu zavedena vánoční besídka. Patronátní smlouvu má MŠ s Velkovýkrmnami
z Bílovce, dostává 4 000,- Kč na hračky a potřeby školy. V lehárně jsou
instalována akumulační kamna. SRPŠ uspořádalo ples pro děti i dospělé. Výlety
rodičů s dětmi byly různorodé: Beskydy, lázně Teplice nad Bečvou, Kopřivnice a
letiště Mošnov, ZOO Olomouc, Janské lázně, Mokřinky, Jeseník, Rožnov pod
Radhoštěm, Pustevny. Kromě tradičních vystoupení přijeli na Den dětí umělci
z Ostravy se zábavným pásmem, dokonce i kouzelník. Vánoční besídka byla
v roce 1974 na téma “Vítáme slavný rok 30. výročí osvobození Sovětskou
armádou.“ Oslava MDŽ proběhla v kulturním domě. Na Mezinárodní den dětí
proběhlo vystoupení v rámci spartakiády. Děti vystupovaly také na akcích
pořádaných KSČ v rámci 30. výročí SNP. Na besedu za nimi přijeli vojáci
z Mošnova. Velkovýkrmny zakoupily nový televizor. Každoročně probíhala v MŠ
inspekce. Oši Kuchtovou nahradila oši Tomášková. V listopadu a v prosinci mělo
20 dětí příušnice. Mudr. Johan měl pro rodiče přednášku „Nemoci předškolního
věku, prevence, hygiena.“ V roce 1976 bylo na zahradu MŠ vysázeno 50
borovic. U dětí se vyskytly plané neštovice, dětem i rodičům byly brány stěry na
roupy. Učitelky, kuchařka i školnice navštěvovaly během roku politická školení.
Je zakoupeno nové piano. Hygiena stanovila kapacitu MŠ na 25 dětí. Děti
navštívily divadlo i kino v Bílovci. Na podzim roku 1978 je zbourána budova
staré fary, která tvořila jednu stranu zahrady. Na zahradu se kromě
nežádoucích osob dostaly i ovce a drůbež. V roce 1979 se začínají dovážet
obědy ze školní jídelny Bílovec, Komenského ul. 15 dětí má zarděnky.

1975

Ve školním roce 1980/1981 je zapsáno 28 dětí. Ředitelkou se stává Františka
Poláčková z Lovčic, okres Hodonín, která z důvodu úsporných opatření od
Školském úřadu odchází k 30. 6. 1993 do předčasného důchodu.
V roce 1982 je dostavěna vstupní veranda a zazděny původní vstupní dveře a
okno. V roce 1984 bylo pro děti a rodiče připravené „posezení u samovaru“
k 40. výročí osvobození a na zahradě MŠ bylo vysázeno 40 smrčků a 30 tují. Při
příležitosti „40 let předškolního školství v Bílově“ připravily učitelky výstavku
výtvarných prací a fotografií.

1985

Od školního roku 1993/1994 je ředitelkou ZŠ a MŠ Bílov Jindřiška Tisovská a po
ní od školního roku 1995/1996 Mgr. Petr Škrabánek.
Učitelkami byly: Jitka Kotarová, Helena Gruchalová, Dagmar Janečková,
vychovatelkou Aranka Horvathová, odpoledne děti hlídala Marie Polkorabová.
Jako provozní pracovnice pracovala Marie Horáková, Marie Kopecká, Zdeňka
Hulová, Marcela Hulová. V roce 1995/1996 se v MŠ začíná vytápět plynem.
Tradiční akce – tvorba z kaštanů, pouštění draků, Mikuláš, Vánoce, maškarní
ples, Den matek, rozloučení se školáky, pečení perníků. Při příležitosti 50 let
založení MŠ v Bílově uspořádala p. učitelka Kotarová setkání bývalých a
současných pracovníků MŠ.
Bohužel Kronika MŠ nebyla v letech 2005 – 2017 vedena.
K 31.1.2018 byla zrušena Základní škola Bílov, MŠ se osamostatnila a ředitelkou
se od května 2018 stala Mgr. Věra Heiníková. Ve školním roce 2017/2018 bylo
zapsáno 24 dětí. Od 1.9.2017 bylo zavedeno povinné předškolní vzdělávání.
Nyní, v roce 2021, o děti pečují učitelky Mgr Šárka Palochová a p. Zuzana
Grossmannová, školnicí a výdejčí stravy je p. Pavlína Parvoničová,
administrativní pracovnicí p. Gabriela Klapetková a hlavní účetní p. Pavla
Sikorová. V MŠ se pracuje podle školního vzdělávacího programu „Barevný
svět“, jsou zařazeny i tématické projekty, např. „Kolik podob má strom“, „Malí
kuchaři“, „Celé Česko čte dětem“. Nabídky pro děti jsou pestré, do MŠ jezdí
divadélka, děti vystupují kromě besídek ve školce i v Domě s pečovatelskou
službou, chodí přát k Vánocům i Velikonocům. Tradicí se staly oslavy narozenin
dětí přímo ve školce. Bohužel rok 2020 i začátek roku 2021 nebyl pro děti moc
veselý, mnoho akcí bylo kvůli pandemii Covidu 19 zrušeno, školka byla dvakrát
zcela zavřená.
Popřejme naší Mateřské škole, aby tady pro naše nejmenší byla ještě dlouho,
aby se do ní děti těšily a aby v ní prožívaly jen ty nejkrásnější chvíle.
Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov, duben 2021
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