
Zpráva o činnosti PR výboru za rok 2021 

Připravili jsme stolní kalendář na rok 2021 s mottem „Metylovice čím dál 
krásnější“. Každá domácnost dostala zdarma 1 kalendář do svých schránek. 

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY – KELÍMKY – s třemi vrcholy Metylovic, které bylo 
možno si zakoupit jako první při otevírání hřiště nebo při účasti na 
Metylovském „TROJSEŠUPU“, pro účastníky GULÁŠMETU -  pivní krýgly, 0,5 l, 
lihoviny s etiketou Metylovská hříšťovica. 

Zabýváme se přípravou Metylovského zpravodaje, který vychází co 2 měsíce. 
Přípravu má na starost hlavně náš externí člen Martina Mertová, která 
pravidelně přispívá i články. 

Dále jsme spolupracovali s kulturním výborem na Dni obce, kdy jsme měli 
zajistit kompletní soutěž GULÁŠMET – (odměny pro soutěžící, ceny do tomboly, 
vyhlášení výsledků…) 

Dále jsme připravili nebo se podíleli na přípravách akcí: 

OTEVÍRÁNÍ SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ NA HŘIŠTI – program, příprava občerstvení 
pro hosty, program pro děti, příprava vystoupení  

CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ – kvíz pro děti připravila Martina Mertová – děti na 
konci cesty dostaly odměnu např. bublifuk, nafukovací balónek, pistolku do 
vody, atd… 

Na podzim jsme připravili turistickou akci 

TROJSEŠUP – kdy, účastníci zdolávali tři vrcholy – Kubalánky, MAGOŇ, ČUPEK, 
pro děti a méně zdatné turisty byla připravena trasa pouze na Čupek. 

S přípravou a průběhem akce nám pomohly místní spolky (MYSLIVCI, HASIČI, 
SPV a FOTBALISTÉ). 

Pro účastníky jsme připravili startovací karty, účastnické listy, pamětní medaile. 

Jako poslední akci proběhl v listopadu  Metylovský Krmáš, který jsme pořádali 
opět ve spolupráci s místními spolky, kdy letos hasiči nemohli akci organizovat 
z důvodu své účasti na zakončení moravskoslezské ligy, kdy naše ženy zvítězily.  

Na závěr bych řekla, že jsem ráda, že přes dobu „Covidovou“ se nám podařilo 
splnit vše, co jsme měli naplánováno, a zároveň pomoct tam, kde jsme byli 
požádání (myslím tím Den obce a Krmáš). 

 

Zprávu za PR výbor zpracovala dne 21. 12. 2021 předsedkyně PR výboru Leona 

Pavlásková. 



 

 


