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Obec Bě lotín  

 
Obecná škola Nejdek 

Lučice se dnes mohou pochlubit společenským zázemím vzniklým generální 
přestavbou bývalé obecné školy. Sál, knihovnička či nálevna, jakož i spor-
tovní umělá plocha za budovou a přilehlé dětské hřiště jsou pro místních 
100 obyvatel k dispozici pro kulturu, sport i rodinná setkání (papučový bál, 
Lučické jablíčko – výstava ovoce, rybářské či zahrádkářské schůze oživují 
donedávna totálně vybydlený objekt s přilehlou opravenou obecní kaplí 
sv. Jiří.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Podobně jako v Lučicích, tak také 
v Nejdku slouží k setkávání obča-
nů bývalá obecná škola. Sál, ku-
chyňka, knihovna včetně moderní-
ho sociálního zázemí jsou po cel-
kové rekonstrukci. Dům má novou 
střechu, okna, dveře, zateplenou 
fasádu a vytápí jej tepelné čer-
padlo. Místním hasičům i široké 
veřejnosti prostory slouží ke 
sportovní činnosti, horní patro je 
obytné.  
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Kulturní dům Bělotín 

Bývalá německá zemědělská usedlost se postupně rozrostla o jatka, 
hostinec a společenský sál. Po roce 1945 budovu získala obec a kom-
plex budov dlouho chátral. Oprava v závěru 80. let 20. století sice dům 
zachránila, nicméně zub času hlodal dále. Po roce 2012 začaly rozsáhlé 
rekonstrukční práce, jež by měly být dokončeny v roce 2018. Od skle-
pa po střechu se intenzivně 
pracuje. Postupně tak vzniklo 
místo setkávání. Dokladem 
budiž fitcentrum se ZEWL-
housem pro všechny genera-
ce. V domě se tak dnes cvičí 
ve fitku či tematicky plesá 
(květinový ples, ples antický 
či westernový nebo armádní 
atd.)  

 

 
 
Obdobně jako v Bělo-
tíně vznikl sál u býva-
lé zemědělské used-
losti i v Kunčicích.  
Dnes dům po rozsáh-
lé přestavbě slouží 
jako společenský sál, 
hostinec či knihovna. 
Polovina domu skonči-
la v soukromých ru-
kou a jsou v ní byty.  

Kulturní dům Kunčice 

Obecná škola Lučice 
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Sportovní areál TJ Sokol Bělotín 

Vedle nejdeckého kostela postupně vyrostlo zázemí pro sport a zábavu 
v místní části Nejdek. Nejdříve požární vodní nádrž, poté travnaté fotba-
lové hřiště a dále prodejní zázemí areálu a dětské hřiště. Areál se stal 
nástupcem dřívějšího výletiště zbudovaného svépomocí, jež nemá dořešenu 
restituční tečku.  

Sportovní areál a výletiště Kunčice Sportovní areál ZŠ a MŠ Bělotín 

Sportovní areál a výletiště Nejdek 

V roce 1948 byl zapsán nový spolek s názvem TJ Sokol Bělotín. Fotba-
ly, spartakiády a bezpočet dalších sportů byly jeho náplní. Vše doplně-
no akademiemi, plesy, zábavami. Dnes má TJ 6 fotbalových oddílů, 
hraje se volejbal, pravidelně pracují turisté pěší i cykloturisté, cvičí 
ženy i žákyně školy. Obec vybudovala spolku moderní zavlažované hřiš-
tě, dále hřiště tréninkové, výletiště i šatny tvořící zázemí sportovcům 
i společenských akcím.  

Z bývalého nevzhledného močálu vzniklo v centru Kunčic travnaté fotbalo-
vé hřiště, hřiště dětské i zázemí pro konání společenských akcí – výletiště. 
Areál je celoročně veřejně přístupný a v roce 2017 jej čeká zbudování 
bezúdržbového víceúčelového hřiště pro volejbal, tenis či nohejbal.  

Za novým pavilonem školy po roce 1983 postupně začalo vyrůstat spor-
tovní zázemí školy, jež dnes volně slouží po celý rok všem generacím. 
Zájemci o pohyb mohou využít travnaté hřiště s běžeckým oválem, 
víceúčelovou umělou travní plochu, skatepark, mobilní dětské dopravní 
hřiště i tzv. lesní školku. V budově školy se nachází veřejnosti přístup-
ná tělocvična se sociálním zázemím. Školní, obecní, firemní akce i akce 
mažoretek oživují prostory bez ohledu na počasí.  


