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Sokolovna byla slavnostně otevřena dne 29.července 1923. 
Na štítě budovy se nacházel znak sokola s rozepjatými křídly a Hradčan (zachováno dosud). Pod znakem byl 
balkon nad hlavním vchodem. Po stranách balkonu byl nápis „Paže tuž – vlasti služ“. Nad první polovinou 
nápisu je plastika muže ve cvičebním úboru Sokola (modelem stál tehdy p. Rudolf Stehlík z č.p.12), nad 
druhou polovinou nápisu je plastika Matky vlasti, která ochraňuje děti (modelem stála sl. Horálková)- 
dosud zachováno. Sokolovna byla ohraničena zdí.  Na dvoře sokolovny bylo hřiště, kde se hrál volejbal a 
také divadlo pod širým nebem. 
 

 



Uvnitř byl sál a jeviště, za jevištěm kulisárna a šatna. Místní ochotníci, vesměs Sokolové, pilně hráli divadlo 
a pořádali různé besídky – po válce sem zajíždělo i Vesnické divadlo.  
V sále se cvičilo, ale také konaly taneční zábavy. Za války byla sokolovna uzavřena a nesměla se používat 
k žádným sportovním ani kulturním akcím. V padesátých létech byla používána jako sýpka, uskladňovalo se 
zde obilí. Velmi tím utrpěl celý interiér. V roce 1959-60 byla sokolovna přestavěna. Provedlo se zde i 
několik stavebních úprav, všechny však nebyly zdařilé. Byla zbourána zeď, odbourán balkon a upraven 
hlavní vstup. K boční stěně se přistavěla ještě jedna menší budova a celý sál se zvětšil o prostor jeviště, 
které bylo zrušeno. 
Na oblouku nad jevištěm byly znaky všech zemí Československa, uprostřed znak Sokola, vedle jeviště 
nádherná štuková výzdoba (hlavy Múzy divadla a hudby). Mezi okny byly rovněž mezi štukovou výzdobu 
umístěny busty Smetany, Dvořáka, Havlíčka, Tyrše a Fúgnera. Bohatá štuková výzdoba byla otlučena, 
plastiky rovněž a kam se poděly zmíněné busty, už nikdo neví(část objevena při rekonstrukci v r.2011). 
Zhotovitelem veškerých plastik byl sochař Václav Amort *26.4.1891 +1.12.1967 . V listopadu 2010 od 
Sokola získala darem sokolovnu obec Močovice. Ještě v témže roce začaly  přípravy na nutnou rekonstrukci. 
V r. 2011 obec získala dotaci na rekonstrukci sokolovny a v březnu 2011 okamžitě začala s vlastními 
stavebními pracemi. Práce byly  ukončeny v  srpnu 2011 a 8. října téhož roku byla rekonstruovaná 
sokolovna představena občanům.  . 
 
 
  

 

 

 


