Močilnik

ID=8068042
Razglednica iz prvih let prejšnjega stoletja prikazuje žago ob Velikem Močilniku, enem od izvirov Male Ljubljanice. Vodo, ki izvira
v treh manjših izvirih, so umetno zajezili in jo po koritih speljali
do žage.

ID=7980746
Takoj po ustanovitvi Društva za olepšavo trga Vrhnike in njegove
okolice leta 1888, so začeli urejati naravni park v Močilniku: postavili so leseno lopo, preko izvirov zgradili dva lesena mostička, poti
posipali s peskom … Na sliki vrhniški usnjar Ivan Tomšič, zaslužen za prve ureditve Močilnika.
ID=7848650
Zvoni svet' Anton, le zvoni Franu Kotniku v spomin! Denarna sredstva za leseno kapelo sv. Antona v Puščavi je prispeval veleposestnik
Kotnik iz Verda; zgradili so jo leta 1893, dve leti po njegovi smrti.

ID=7981002
Leta 1931 sta Marija Jerina in Marija Susman na mestu starega paviljona Olepševalnega društva postavili novo točilnico Pri izvirku.

ID=8064714
Razglednica je bila z Vrhnike poslana na Žabjak v Ljubljano 6. 7.
1913. Na sliki je Lenarčičeva žaga v Močilniku. Fotografijo je posnel in razglednico izdal Franc Markelj.
ID=7980490
Razglednica z motivom lesene ute, kapelice sv. Antona Puščavnika in
mostička čez izvir v Močilniku, je bila poslana na Dunaj 2. 7. 1917.

ID=8068810
Slavko je 22. 7. 1934 pisal svojemu stricu v Hrvatski Leskovac razglednico, ki prikazuje zajezen Veliki Močilnik in vogal žage na desni strani.

ID=1096196190
Razglednica z gostiščem Močilnik je bila odposlana 24. 7. 1964.

ID=8077770
Razglednica prikazuje žago v Močilniku. Ker so potrebovali prostor za miting delavcev Usnjarne, so jo konec 50-ih let 20. stoletja
podrli.

ID=7992266
Razglednica je bila odposlana leta 1967. V tistem času si se lahko
v gostišču Močilnik osvežil s pijačo, okrepčal z odlično jedačo, v
sobah v prvem nadstropju pa tudi odpočil …

ID=8009162
Gostišče Močilnik – že četrta stavba na tem mestu. Po prvih dveh
lesenih so leta 1949 udarniško, po načrtih arhitekta Kobeta, zgradili nov paviljon. Leta 1962 ga zamenja nova, večja enonadstropna
točilnica.

ID=8014282
Leto 1971. Gostišče v idilični zatrepni dolini izvirov Ljubljanice je
bilo izredno priljubljeno med domačini in gosti od drugod.
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