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Trvalá péče o drobné sakrální památky místního významu, objekty 
kulturního dědictví  a o zachování historické paměti budov je jednou 
z priorit naší práce. Během  uplynulé doby se nám podařilo s využitím 
dotací z nejrůznějších zdrojů opravit všechny kapličky v majetku 
obce a podíleli jsme se na financování oprav obou památkově chráně-
ných kostelů na našem území, přestože jejich vlastníkem je Římsko-
katolická církev. 
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Obec  Běl ot ín  
 
Místní  části :  
  Bělotí n  
  Kunči ce  
  Luč ice  
  Nejdek  

Bělotínské kapličky  

Bělotín, nemovité památky místního významu 

Sv. Anna je patronkou kapličky s keramickým reliéfem Kateřiny Pavlicové 
z r. 2014. Kapli nechal vystavět v roce 1969 jako náhradu za dvě kaple 
zbořené v době komunistické nesvobody ThDr. J. Studený. Nachází se 
napravo od kostela sv. Jiří. Každoročně odsud vychází obnovená pouť ke 
Svaté Anně ve Staré Vodě. 

V Bělotíně můžete vidět hned  
dvě kapličky sv. Antonína. 

První z nich, v novogotickém stylu,  
naleznete na soukromém oploceném 
pozemku rodiny Fibichových. Kaplič-
ka není volně přístupná. 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá kaple sv. Antonína je 
na břehu Bělotínského potoka 
na tzv. staré cestě do Oder. 
Naposled byla opravena obcí 
za finanční spoluúčasti PORV 
MMR v roce 2009. 

Kaple sv. Jiří  

Lučice, nemovitá památka místního významu 

Na návsi poblíž bývalé Obecné školy v místní části Lučice se 
nachází kaple sv. Jiří, nevelká jednoprostorová venkovská cihlová 
omítaná stavba bez zdobení s cibulovou zvoničkou, obnovenou podle 
dobové fotografie. V kapli byla v roce 2013 umístěna plastika 
znázorňující patrona obce sv. Jiří. Autorkou je Kateřina Pavlicová. 
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Jedná se o barokní přestavbu jednolodního kostela nepravidel-
ného osmibokého  půdorysu z roku 1754, stojící zčásti na star-
ších základech. Hlavní loď je přistavěna ke starší hranolové 
věži z níž je  po schodišti přístup na oratoř s organovým ná-
strojem a dále do prostoru věžních hodin, nadlodí a zvoni-
ce. Vchod kostela je situován od západu skrze hlavní 
věž.  Oltářní část půlkruhového půdorysu  je umístěna na vý-
chodní straně stavby a z jihu je k ní připojena hranolovi-
tá sakristie. Hlavní loď je opatřena malou zvoničkou. Autorem 
přestavby je moravský architekt F. A. Grimm.  Původní plány 
jsou uloženy v Moravském zemském archivu v Brně. Bohatě 
zdobený barokní interiér odpovídá zvyklostem té doby.   

Farní kostel sv. Jiří  

Bělotín, nemovitá kulturní památka č. 36009/8-379 

V Nejdku - místní části obce Bělotína - se nachází památkově 
chráněný areál kostela sv. Urbana se hřbitovem, ohradní zdí 
a šestibokou márnicí. Jedná se o barokní jednolodní kos-
tel postavený v roce 1752  při severovýchodním okraji obce. Zvláš-
tě cenná je vyřezávaná kazatelna a Pieta z 15. stol. (dnes uložená 
v depozitářích Arcidiecézního muzea v Olomouci).  

Filiální kostel sv. Urbana  

Nejdek, nemovitá kulturní památka č. 15867/8-499 

Kaple sv. Fabiána a Šebestiána  
Kunčice, nemovitá památka místního významu 

Kaple sv. Fabiána a Šebestiána stojí v poli v místní části Kunči-
ce, při příjezdu od Bělotína vlevo. Jedná se o jednolodní stavbu 
s příkrou sedlovou střechou a špičatou čtyřbokou zvonovou 
věží, přistavěnou koncem 90. let 20. století nad vchodem.  Ve 
spodní části věže v zádveří za vstupní mříží je umístěna pamět-
ní deska obětem 1.  světové války s 13 jmény padlých, která 
byla dříve na místní škole. Kaple je vybavena souborem kera-
mických reliéfů. V letech 2008-11 jej vytvořila Kateřina Pavli-
cová. Mobiliář je převážně dílem místních firem.  


