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3. Mapa hodnot území
  hodnoty domova: domov je důležitý, váha rodiny a tradice, důležitost místních obyvatel

  občanské hodnoty: občanská práva, rovnost před zákonem, dobrá správa

  trhové hodnoty: je potřeba to zaplatit, argumenty financí

  přírodní hodnoty: neposkvrněná příroda, zasluhuje úctu, ctíme její nepředvidatelnost

Naši předkové byli na
povodně připraveni, a v rámci 
možností na ně chceme být 
připraveni i my – úřady nám 
ale nepovolí ani opravit plotky

Lidé zas začínají pěstovat 
mrkev jako kdysi, přidávají 
se další sousedi

K ochrannému přístavu 
nás zavazuje vodní zákon. 
Může se ale využít taky pro 
rekreaci místních i dalších 
platících návštěvníků

Když se ale podíváte na 
revitalizace po těžbě jinde 
ve světě, je vidět, že 
můžou přispět k utvoření 
hodnotného ekosystému

Jsme sice velký investor, 
ale dotýká se nás, že
s náma městské části 
nekomunikují jako
s rovnocenným partnerem. 
Jsme přeci občané
právního státu.

Ano, zabíráme důležité místo 
uprostřed luk, ale poskytuje-
me přeci práci místním lidem, 
chceme dát školní autobus 
jejich dětem, a chceme se 
spolupodílet na revitalizaci 
krajiny.

Musíme si zachránit to, co 
se z přírody dá. Nástroje 
nám na to poskytne právo 
a stát, jsme přeci občané 
právního státu

Ony by tady ty chatky 
vlastně správně vůbec 
neměly být, ale lidi si je 
přestavěli na domy
a normálně tam část z nich 
bydlí – je to tam hezké, 
jsou tam zvyklí

V  připadě, že by se respektoval 
ráz krajiny, by mohlo být hřiště 
součástí přírodního rázu parku. 
Musela by se ale zlepšit 
prostupnost i pro místní,
nechceme uzavřený areál
pro zákazníky za plotem

Ty ustájené koně sem
přivedly moc velkou
dopravu, znečistili jímky
a celé okolí. Jejich ohrady 
dokonce zabraňují migraci 
vysoké zvěře

My jsme obec s malým 
rozpočtem, nemůžeme si 
dovolit lávku opravit.“ vs. 
„Jsme malá městská část, 
nemůžeme si dovolit lávku 
opravit


