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Historie nás učí. Je to cenný doklad o naší minulosti. Neměli bychom ji slepě opakovat. Měli 
bychom ji chtít poznat a zaměřit se na podstatu.

 Dlouhá náves se proměnila v cestu. Změnila už navždy svou podobu. Ale její úkol zůstává 
stejný. Spojuje. Spojuje celou obec, od jednoho konce k druhému. Je to místo, kde se mohou 

lidé potkávat. Kde mohou žít. 

Chceme, aby na ní byly znovu místa, na kterých je možné se zastavit a setrvat. Oslavit 
příchod Nového roku, diskutovat na večerní besedě, zastavit se v knihovně cestou ze školy 

nebo uzavřít sňatek. Místa, která můžeme zabydlet, pochopit, vnímat. 

Na základě historie proměnit současnost a začít novou etapu..

Naše idea prověřila, že v Černilově nemůže být jen jedno koncentrované místo se všemi 
funkcemi. Obecní úřad, pošta, knihovna, stavební úřad, škola, kostel, spolkový dům. 
V samém středu. Kdo by měl důvod procházet a poznávat zbylé konce? Náves spojovala 
všechny domy ve vsi. Stejně tak je i dnes cesta spojením celé obce. Její dopravní charakter 
chceme proměnit v obytný. Aby se na ní lidé rádi zastavili, potkali. Starousedlíci i noví 
občané. Aby se v obci nikdo neztratil. Pomoci návratu tradic. Ne nutně všechna místa 
měnit. Ale třeba jen jiným pojmenováním dovolit lidem, kteří je denně míjejí, aby se na ně 

mohli podívat jinýma očima.  

Chtěly bychom dát Černilovu nový impuls. Pomoci začít novou fázi vývoje. Ukázat možný 
směr. Víme, že i jediný dům může být pro menší obec začátkem mnoha změn. Věříme  

v nový nápad a novou ideu.

Teď už víme, kde má obecní dům stát..
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