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Velikonoce jsou dnes pro mnoho lidí pouze jarními svátky, někdy spojenými s tradičními lidovými zvyky – malováním vajec, kolední obchůzkou (řehtání chlapců a pomlázka). Jejich smysl
tak pro ně zůstává skryt anebo stojí ve stínu Vánoc, které nyní znamenají sváteční dominantu
celého roku. Je to způsobeno tím, že se velká část
lidské společnosti již po mnoho let odklání
od hledání duchovních hodnot a směřuje tak jinými cestami.
České Velikonoce přitahovaly mnoho pozornosti
a vznikla tak nepřeberná studnice pramenů
o prožívání příprav na ně, které pocházejí většinou z 19. a 20. století. Starší zprávy o jejich slavení jsou většinou velmi torzovité a zmiňují se
o házení do vody, pomlázce a kraslicích, velikonočním beránkovi a mazancích. Od konce středověku byly Velikonoce také svátky milosrdenství k potřebným spoluobčanům a také příležitostí vzájemného obdarování v rodinách. Dodnes
přežívá zasílání velikonočních přání.
Velikonocemi každoročně ožívá mystérium znovuzrozeného života a jsou největšími svátky
všech křesťanů, spjatými s památkou smrti
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tím se k nim
váží naděje všech věřících na duchovní obnovu
života.
A přece každého někdy osloví a přiměje
k zamyšlení drama smrti a znovuzrození, zániku
a obnovy, ať už vnímáme řád přírody nebo uvažujeme nad lidskými osudy. Je to otázka starověkého filozofa, hudebního génia, vědce stejně jako
prostého člověka každé epochy. A je to také jádro velikonočních svátků, které patří k nejstarší
duchovní a kulturní tradici.
Redakce

Zastupitelstvo

spojených s odkoupením (geometrický a oddělovací plán, vklad do katastru)

Výpis usnesení
z 11. jednání zastupitelstva města Měčín,
konaného dne 14. 12. 2020
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje program jednání, zapisovatele, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu zastupitelstva dne 14. 12. 2020.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje prodej pozemku p. č. 2136/38 v k. ú. Petrovice u Měčína
o výměře dle zaměření 63 m2, za cenu
132,89 Kč/1m2, tj. celkem 8.370,- Kč a úhradu
všech nákladů spojených s odkoupením (geometrický a oddělovací plán, vklad do katastru).

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Rozpočtové
opatření č. 7/2020, příjmy jsou ve výši 942.661,- Kč,
výdaje ve výši 733.000,- Kč. Zastupitelé dále berou
na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2020 schválené
radou města dne 30. 11. 2020.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje prodej části
pozemku p. č. 339/3 v k. ú Třebýcina o výměře
40 m2, za cenu 123,36 Kč/1m2, tj. celkem 4.930,Kč a úhradu znaleckého posudku a vkladu do KN,
geometrický plán zaplatí město Měčín.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Rozpočet
na rok 2021. Příjmy celkem činí 22.200,98 tis. Kč,
výdaje celkem 27.819,00 tis. Kč. Schodek rozpočtu
ve výši 5.618,02 tis. Kč bude kryt finančními prostředky minulých let. Předpokládaný zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2020 na účtech města bude
cca 17,30 mil. Kč.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje pronájem
pozemků p. č. 2136/32, 2136/37 a část pozemku
p. č. 2136/47 (dle nového geometrického plánu
pozemku p. č. 2136/89) v k. ú. Petrovice u Měčína
za cenu ve výši 300,- Kč/rok za všechny pozemky.
Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn dne
11. 11. 2020 a sejmut 7. 12. 2020.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Střednědobý
výhled města Měčín 2021–2023.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje prodej části
pozemku p. č. 2165/1 v k. ú. Petrovice u Měčína
(dle nového geometrického plánu pozemku
p. č. 2165/15 o výměře 94 m2 a 2165/16 o výměře
13 m2 za cenu dle odhadu zpracovaného p. Chmelíkem tj. ve výši 122,30 Kč/1m2 a úhradu nákladů
spojených s odkoupením (geometrický a oddělovací plán, vklad do katastru). Záměr prodeje pozemků
byl zveřejněn 12. 3. 2020 – 6. 9. 2020.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje předložený
Sociální fond.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Plán inventur.
Zastupitelstvo města Měčín stanovuje cenu vodného
a stočného ve výši – vodné 27,32 Kč (s DPH
30,05 Kč), stočné 25,94 (s DPH 28.53 Kč)
s doplatkem města ve výši 200 tis. Kč, s platností
od 1. 1. 2021.

Zastupitelstvo města Měčín rozhoduje o odkoupení části pozemku p. č. 2165/1 v k. ú. Petrovice
u Měčína (dle nového geometrického plánu pozemku p. č. 2247) o výměře 28 m2 za cenu dle odhadu zpracovaného p. Chmelíkem ve výši
122,30 Kč /1m2.
Zastupitelstvo města Měčín navrhuje zveřejnění
prodeje části pozemku p. č. 3706 v k. ú. Měčín.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje ceníky na vývoz separovaného a komunálního odpadu od ZKS
Plzeň a vydává OZV č. 3/2020 s cenami za vývoz
popelnic: měsíční za cenu 1400,- Kč, 1x14 dní
za cenu 1650,- Kč, kombinovanou za 2100,- Kč,
1x týden za cenu 2450,- Kč, jednorázový vývoz
za cenu 130,- Kč.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje zajištění
zdroje pitné vody pro Nedanice – Nedaničky
dle Studie ŠVaKu z června 2018 vedené pod variantou 2 Přiváděcí řád Měčín–Nedanice. Město
Měčín pověřuje ŠVaK Klatovy k zahájení příprav
na tuto akci, s možnou realizací v roce 2023.
Zastupitelstvo bere na vědomí Protokol o kontrole
BOZP a schvaluje úhradu pokuty bez náhrady.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje pojištění
majetku města u ČSOB pojišťovny.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemku pro stavbu Radkovice, KT, parc. č. 62/1 –
NN a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje nabídku
Ing. Koury na realizaci, vypracování podkladů a podání žádosti v rámci výzvy MMR z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova na rok 2021, dotační titul 117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci Rekonstrukce budovy MěÚ
Měčín.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje podání dotace
z obnovy venkova Plzeňského kraje na chodníky
v ulici V Konci.
Zastupitelstvo města Měčín schvaluje odkup části
pozemku p. č. 4021 v k. ú. Měčín o výměře
cca 8.500 m2 za cenu 230,- Kč/1m2 a úhradu nákladů

2

Zastupitelstvo města Měčín schvaluje vyřazení nedokončených investic z účetnictví města Měčín
v celkové hodnotě 1.859.661,43 Kč.

Proběhne sčítání lidu
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se jednoduše
a bezpečně online prostřednictvím elektronického
sčítacího
formuláře.
Ten
bude
zveřejněn
na https://www.scitani.cz/csu/scitani2021
nebo
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat
listinný sčítací formulář.
Sečíst se musíte, pokud máte v České republice trvalý
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte
vyplnit v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste
na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. 3.
2021.
Listinný sčítací formulář vyplňují od 17. 4. do 11. 5.
pouze ti, kteří se nesečetli online. Formulář získáte
výhradně od sčítacích komisařů nebo na kterémkoliv
kontaktním místě sčítání.
Sčítací komisaři doručují listinné formuláře do domácností, které se nesečetly online. Oznámení s termínem jejich příchodu najdete ve schránce.
První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně
k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.

Městský úřad
Termín a vývoz velkoobjemových kontejnerů
Ve spolupráci se Západočeskými komunálními službami
Plzeň budou do obcí přistaveny velkoobjemové kontejnery na odpad, do kterých je možno uložit vše mimo
železa, nebezpečného odpadu a popele.
Stanoviště kontejnerů:
Měčín
u DPS
u hasičské zbrojnice
Bíluky
u hasičské zbrojnice
Petrovice
u hospody
Osobovy
u kapličky
Radkovice
u zastávky
Nedanice
u klubovny SDH
Nedaničky
u kapličky
Třebýcina
u kapličky
Hráz
u hospody
Kontejnery budou umístěny do obcí: od 23. dubna
do 24. dubna 2021.

Základní škola

Přistavené kontejnery mohou využít především občané, kteří mají zaplacenou pravidelnou známku
na svoz komunálního odpadu.

Zprávy ze školy
Vzhledem k současné situaci, kdy není možné konat
jakékoliv akce, není ani mnoho věcí z dění školy,
o nichž by se dalo psát. S přelomem kalendářního
roku jsme pokračovali v distančním vzdělávání, které
začalo 14. října. V prosinci probíhalo rotační vzdělávání ročníků 2. stupně, od začátku ledna do konce
února se distančně vzdělávaly všechny ročníky, kromě 1. a 2. ročníku. Vzhledem k vývoji pandemické
situace byla ale od 1. března zakázána osobní účast
na výuce i těmto žákům. Přitom právě pro ně, jejich
rodiče i učitele je online výuka nesmírně náročná.

Svoz nebezpečného odpadu
Městský úřad v Měčíně ve spolupráci s firmou Západočeské komunální služby Plzeň provede sběr odpadu
v našem regionu a to:
 televize
 zářivky, výbojky
 lednice
 odpadní oleje
 pneumatiky
 vyřazené léky
 ak. baterie
 odpad nátěrových hmot
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd sběrných vozů.

Osobní účast na vzdělávání byla od 1. března zakázána i v mateřských školách. Předškoláci se musí povinně distančně vzdělávat, u mladších dětí je toto
vzdělávání dobrovolné. A tak i paní učitelky
z mateřské školy připravují pro děti vzdělávací materiály – předškoláci se zaměřují na rozvoj čtenářské
a matematické pregramotnosti, určování barev, procvičování paměti, uvolňovací cviky ruky. Ale účastnit
tohoto vzdělávání se mohou i mladší děti, a proto
i jim jsou připravovány různé zábavné úkoly, které
s nimi mohou jejich rodiče plnit.

Sběr odpadu bude v jednotlivých obcích dle uvedeného
rozpisu a to dne: 17. dubna 2021
09.00 – 09.25 Měčín – u DPS
09.35 – 09.55 Měčín – u hasičské zbrojnice
10.00 – 10.25 Bíluky
10.30 – 10.55 Petrovice
11.00 – 11.25 Osobovy
11.30 – 11.55 Radkovice
12.00 – 12.25 Nedanice
12.30 – 12.55 Nedaničky
14.00 – 14.25Třebýcina
14.30 – 14.55 Hráz

Dlouhá doba distančního vzdělávání se začíná velmi
projevovat už na všech zúčastněných – dětech, jejich
rodičích i na pedagogických pracovnících. Stoupá
únava, nervozita, chybí osobní kontakt se spolužáky
i učiteli. Proto je důležité, abychom všichni měli toto
na paměti, měli pochopení pro problémy, s nimiž se
všichni potýkáme a byli k sobě ohleduplní a tolerant-

MěÚ
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ní. Všem dětem, jejich rodičům i pedagogům patří mé
velké poděkování za jejich dosavadní práci a přístup.

i tak si je můžeme udělat hezké a pořádně si je užít.
Mazanec, beránka nebo nádivku? Tohle nám přeci
nikdo nezakázal a ani nezakáže. Barvit vajíčka
a potom je třeba hledat.

I přesto, jak složitá doba je, život školy se nezastavil
a v dubnu proběhne zápis dětí k povinné školní docházce. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 je stanoven pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Pomlázka, ta se vždy pletla, chodilo se po vesnici
a kluci šupali holky, aby neuschly… to, že to teď
nemáme povolené, neznamená, že nevyšupete maminky, babičky, sestřičky a holky v rodině. Nebýt
kluků, tak už jsme dávno uschly.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit
mimořádná opatření v době konání zápisu, bude zápis
probíhat bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců
dětí.

Nemělo by se zapomínat ani na chlapce chodící
s řehtačkami po vsi, kteří na Zelený čtvrtek zastupovali zvony odlétající do Říma, a tak činili, dokud se
zvony nevrátily. Proto mě napadlo, vyzvat je k tomu,
aby na Zelený čtvrtek vyšli ze svých domečků na své
zahrady, nebo se jen postavili před vchodové dveře,
a tak jako obvykle oprášili po roce své krásné dřevěné řehtačky a alespoň na chvíli jim dovolili zahrčet.

Požádat o zápis lze:
Elektronicky pomocí online přihlašování – systém pro
přihlašování bude spuštěn v pondělí 22. března 2021
a bude uzavřen ve středu 31. března 2021 (odkaz bude
na internetových stránkách školy). Vložené údaje slouží
k jejich překlopení do školní matriky.
Příjem písemných žádostí o přijetí dítěte k povinné
školní docházce podepsaných zákonným zástupcem
dítěte bude probíhat od čtvrtka 1. dubna 2021
do pátku 16. dubna 2021.

Petra Česáková

Městská knihovna
Milí čtenáři,
minulý rok s ironicky krásným letopočtem (2020) se
pro většinu z nás stal trpkou vzpomínkou na počátek
pandemického období, u kterého, jak se ukázalo,
nikdo neví, kdy skončí. Nahrál tak všem internetovým portálům. I přesto, že nemáme jako knihovna
svůj vlastní web katalog, můžete na našich stránkách
knihovna-mecin.webnode.cz najít rubriku NAPIŠTE
NÁM a přes ni se s námi spojit. Někteří ji už vyzkoušeli. Na těchto stránkách doplňuji novinky a nově
zakoupené knihy.

Podepsanou žádost zákonný zástupce doručí škole jedním z těchto způsobů:
v listinné podobě
1. do poštovní schránky umístěné ve dveřích hlavního vchodu do budovy základní školy
2. poštou – rozhodující je datum podání na poštu
(ZŠ a MŠ Měčín – p.o., Školní 93, Měčín, 340
12)
nebo elektronicky

I v této složité době byl ve spolupráci se Zoologickou
a botanickou zahradou města Plzně od 1. 3. 2021 opět
vyhlášen již VIII. ročník soutěže POZNÁVEJTE
PŘÍRODU A ZA ODMĚNU PŘIJEĎTE DO ZOO.
Podrobnější informace získáte v knihovně. Výdejní
okénko je pro vás otevřeno každé úterý a čtvrtek
od 13.00 – 18.00 hod. Novinky jsou pro vás připraveny. HEZKÉ VELIKONOCE!

1. datovou schránkou se zaručeným elektronickým
podpisem (ID DS školy – rq6fmey)
2. emailem se zaručeným elektronickým podpisem
(reditelka@zsmecin.cz)
Formuláře žádostí jsou ke stažení na internetových
stránkách školy a vytištěné bude možné si vyzvednout
ve vestibulu Městského úřadu v Měčíně nebo v prodejně
COOP v Měčíně.

Vaše knihovnice

Obdobným způsobem bude probíhat i zápis dětí
do mateřské školy pro školní rok 2021/2022, který proběhne v první polovině května. Informace budou včas
zveřejněny na internetových stránkách školy a na úřední
desce obce.

Spolky
Český zahrádkářský svaz MO Měčín
Již rok žijeme v pandemii, která má velký
dopad na každého z nás. Rok 2020/2021 je
pro pořádání společných akcí velice nepříznivý s ohledem na veškerá vládní nařízení
a omezení, která byla a jsou stále velice přísná.
S ohledem na koronavirovou krizi, nouzový stav
či omezený pohyb lidí apod. Proto nebylo možné
uspořádat ani výroční členskou schůzi a přednášky,
výstavy a podobné akce.
I v letošním roce bude situace podobná a nevíme, kdy
všechno skončí. Chceme Vám popřát hodně zdraví,

ředitelka školy

Kultura
Velikonoční přání
Hody, hody, do Provody, dejte vejce malovaný, že to
znáte? To je dobře, ale letošní Velikonoce takové bohužel nebudou. Bylo by to hezké… kluci s pomlázkami
a s řehtačkami, anebo když holky polily kluky studenou
vodou. Tyhle Velikonoce letos bohužel nezažijeme, ale
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které je v současné době nejdůležitější. Doufáme, že až
situace bude příznivější, že se s Vámi budeme moci zase
setkat a o všem Vás informovat.
Dovolte, abychom Vám popřáli ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VELIKONOCE, příjemné prožití svátků jara, hlavně
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
Český zahrádkářský svaz ZO Měčín (výbor)

strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí.
Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé
preferují vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné,
či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste
zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis.
Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat
také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné
alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba do daného
místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který
pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby
byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis
nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující
3 metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena.
Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze
a čas. Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si
můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy
sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete
také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.

Římskokatolická farnost
Milí občané a farníci,
v tomto mimořádném čase Vás srdečně zdravím. Je to
pro všechny těžké a smutné. Nemůžeme však zoufat,
protože Bůh je s námi, i když mnozí mohou pociťovat
opuštěnost. To všechno se odehrává v postní době, kdy
bychom se měli právě k Bohu přiblížit. Proto zkusme
s Bohem hovořit v našich domech a naslouchat mu.
On nám pomůže. Ježíš přece řekl: „Já jsem s vámi
po všechny dny až do skonání světa.“
Také se blíží Velikonoce, které budeme prožívat úplně
jiným způsobem než doposud. Letos už můžeme být
spolu i slavit, ale můžeme naplnit jen 10 procent kapacity kostela.
Velikonoční mše se bude v Měčíně konat na Pondělí
velikonoční 5 dubna 2021 ve 14.00 hod, je nutná rezervace.
Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno
propadá strachu, který se šíří jako pandemie a ochromuje
život. Mysleme na biblické – Láska zahání strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou k vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti
samotné. Jestli se víra projevuje láskou, pak skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme
ve skutcích lásky, tím víc vyrosteme ve víře.
Mnozí lidé žijí, a přesto jsou mrtví, protože nežijí skutečně, ale pouze na povrchu.
Kdo však uvěřil v Krista a kdo pochopil, kým Pán skutečně je, ten už teď vstává z hrobu svého strachu, sebelítosti a slabosti.
Vzkříšení se totiž naplňuje i uprostřed všedního dne.
Člověk vstává z tísně do volnosti, z temna do světla
a ze ztuhlosti do vitality
Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která
vyrostla z Kristova vítězství i v nás samých a všem
ze srdce žehnám.
P. Tomasz

Z redakční pošty
Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít
a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek sloužit a jak moc se
o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude
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Ti iniciativnější můžou úklid zorganizovat třeba zapojením do iniciativ www.uklidmecesko.cz nebo
www.uklidmesvet.cz. Sebrat pár papírků a plechovek
ale může kdokoliv sám.
Pro sběr odpadu je nejvhodnější doba právě teď, když
ještě nezarostl travou. S obcí je domluvena možnost
ukládání odpadu v zavázaných pytlích (pokud možno
v pevnějších) k hasičárně v Měčíně. Pytle můžete
složit o víkendech 10. – 11. dubna a 24. – 25. dubna
vlevo od stavební buňky v areálu hasičárny. Pytle
neházejte do kontejneru za hasičárnou – tam patří jen
kovový šrot.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku
2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se
strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové
stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích
a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit
dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy
o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených
stromů je proto velmi důležitá.
Koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

A kam na odpadky vyrazit? Vděčným zdrojem odpadu jsou příkopy silnic. Lesní a polní cesty nezůstávají
pozadu. Úhledná hromádka plastů se sem tam najde
i na okraji lesa či remízku. Kdo chodí do přírody
s očima otevřenýma, jistě si své místečko najde. Hřejivý pocit nechť Vám je odměnou.
Fotografie svých úlovků můžete zasílat na adresu
redakce Měčínských novin:
mecinske.noviny@seznam.cz.
Sběru zdar!
Tomáš Vladař

Zátiší z okolí Měčína

Redakce
Češtinářské okénko
Máte už naklizeno na Velikonoce?
Často se setkáváme se slovem naklizeno, užitým
ve spojení mít naklizeno. Je to vůbec české slovo?
Lze jej používat ve spisovné češtině?
Sloveso naklidit, od nějž je daný tvar příčestí trpného
odvozen, uvádí Slovník spisovného jazyka českého
ve významu ‚sklidit pod střechu‘, s upřesněním, že
naklízet lze „obilí nebo jiné hospodářské produkty“.
V tomto významu se však sloveso naklidit v současné
češtině již neužívá. Z vyhledaných příkladů jasně
vyplývá, že sloveso naklidit nyní vyjadřuje význam
‚hodně, pečlivě uklidit‘, např.: Pokud se vám nepovede naklidit domácnost tak, jak si představujete,
není třeba se z toho hroutit.
Užívání daného slovesa nehodnotíme jako prohřešek proti jazykové kultuře, naopak se ukazuje, že
jde o funkční prostředek k vyjádření významu velké
míry provedeného úklidu, jež slovesa ze shodného
slovotvorného hnízda, tj. uklidit, poklidit, nezahrnují
Převzato z Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český.
Redakce 😊

S nástupem jara a navíc omezeni karanténou vyrážíme
se osvěžit do polí, luk a lesů. Nemožnost cestování nám
dává příležitost užít si přírodu za humny a uvědomit si,
že žijeme na krásném místě. Abychom svým vycházkám
přidali něco navíc, můžeme s sebou vzít igelitový pytel
a naplnit ho tím, co do přírody nepatří, i když se to v ní
z jakýchsi záhadných příčin neustále objevuje. Každý se
může zapojit právě tak moc, jak bude chtít.

Pisatelé jednotlivých článků odpovídají
za jejich obsah a údaje v nich uvedené.
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