
Naučná stezka
Luleč

TIaSa naučné stezky Lu]eč přib1iŽuje histoIii, památky a oko1í obce.
okruh stezky se skládá zc clvou Částí: historickélro okrulru u]ičkami obce
a rrycházkové trasy východním oko]ím Lu]če s průclrodem chatovou ob]astí
Kopaniny a plohlídJ<ou areá]u chrámu sV. MaItina.

TIasa je osazena 22 informačními panely, ze kterýcb Se doZVíte infoImace
o hiStoriCkýClr událoSteClr, oSobnostcCh a zajímavých objektech Lu1če' Ve dvou
místech tlasy jsou vybrrdováIry odpočinkové prostoIy'
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Popis trasy:
.:,.' 1.,

NauČná stezka ZaČíná u obecn iho r]ťadu. od lud pokacuje náVsí kolem dft'vené. _ , ' . . 
.;

Zvoničky' obec n íh o h oslin ce. dále kolem koslela sv. lsidora_k pil rodJuÍn'u koli+liŠfi' ' ' 
' 

'."
.'U Libuše''. Zde pokÍdČUje Wch,tkovou Čjslíprochazejjeí cháťotou obla.sti .'Kopaniny''' .'
aleálem chlámu sv. Maltina a leEhí stezkou.be"kQ$|e,ltl sv. Isidora' odtud ůz\ou uličkou 

"'
do ulice .,Zárybnicl" a zpet k obet'nimu utalo"._ceiJ trasa v oélce asi 5.3 km j'éqnacena ':
značkarni a směrovkami. "". 

'."

Zastavení (témata tabulí) :
u obecního úřadu

1 - ,,oBEc LULEČ'- začátek tlasý popis a historie obce' histolické foto obce, název
a znak obce.

u domu č. p. 15:

2 - ,yAvŘlN TRÁvĚNEc" _ popis činnosti; foto a náčItky nálezů, seznam nálezů
a umístění.

v cllalupy llerce L- Kostelky
3 - ,,!ÝZNAMNÉ osoBNosTl" - seznam osobností, osobnosti - J. 'Ivrdí J. B. Klajs,

B. Wiedelmann, F. Balcárek, A. Travěnec'

v utict ',Poštovské" U č. p- 81 e 82
4 - ,,HIsToRIcKÉ DoMY" ,,Pošta" - historie pošty v Lulči, seznam histo ckých domů,

nálezy v domech č. p. 81, 82 - náklesy.

u zvoníčl<y a h&síBké zbťojníÍe
5 - ,,DRoBNÉ sTAvBY" - ',dřevěná zvonička'' - historie, foto původnÍ, ,'socha

sv. FIoIiána" - histolie' autoři, seznam dlobných staveb,
foto něktelých staveb, plánek umístění;

6 - ',HASIČI" - vznik a histolie sDH Luleč ' foto, historické požfuy'

u obecníhp ltostinte
7 - ,,oBEcNÍ DŮM' - histo e, foto;

,,SOKOL" - vznik, histo e, foto, dokumenty.

u domu č. p. 1

8 - ,,MÁRIE KovÁŘoVÁ" - olympiáda Londýn 1948.

pod boroviremi Ú odbočky k tasta přes železníci:
9 - ,,KoNEc 2. svĚTovÉ VÁLKY" - partyzáni (Manka), náiety na nádlaŽí, další;

10 - ,,DoPRÁvA'- historie, stavba železnice, nádlaží - Íoto, silniční stavby, mapa cest.

mÍzibývalou škalou a kostPlem sv. lstdora
l1 - ,,ŠKoLsTvÍ' - histolie, školní budoq/, Ťeditelé, školní plapol íoto;

12 - ,,CÍRKEV" kostel sv. Isidora _ historie, foto, kříž, sochy, návštěva Napoleonova
genelála.



KoupaLišt 'U LihÚsc"'KoupalLŠte ,,U LibÚše'' . Pol ed ÍLa Liliovou horu s kostelem s. MartiÍLa ad iilLII.

před vstupem na kollpaliště
13 * 

',U LIBUŠE" hjstor1e koupa]iště, loto pied a z budování, o studánce ',Libuša" - pověst;
14 - ',TĚŽBA KÁMENE" ]ristorie' p]ánek ]omů, popis někteÍých ]omů' těŽba.

nod pat kouistpm pod Kopaninomi
l5 - ,,PRIRoDA" - popis Za]esnění' druhy dleviD a Iostlin, foto.

u křižov(Ltky cest nQ Kopaninacll
16 - ,,BoŽÍ sToLČEK" _ histolie, popis' foto, náčrtky'

u vstupu na hřbí'toÚ
17 - ,,ARE/{L KosTEIÁ sV. 

^.!\RTINA' 
- koste] sv' MaItíDa historie' foto; hřbitov

- osobnosti;
18 - ',LULEČSKÝ HRÁD" - historie, náčrtek, foto, Znak, ,,tiskáIna" č. p' 95 historie.

Ů 10. zast&vení pod kostelem sI]. Mo.rtirla
l9 - ''KŘiŽovÁ CESTA" - oopis. l,''o ie' opra\ } '

ll ktižovatky ',v kLtaci"
20 - ,,PŘíBĚH KÁMENE" - vznik hoInin v Lu]či a oko]í, ukáZky hornin a na]ezené

Zkameněl1ny'

u vstÚpu do skaŮtského rLredLu
21 - ,,SKÁUTI" - o lomu, historie skautingu v Lulčl'

11 cholupy č. p. 28
22 - ,,KULTURÁ" - spolky ,,Libuša" a další, natáčení f1lmů v Lu]či, hody a da]ši folklorní

slavnosti.

Letecký pohled ni kostel sv' Martina se hřbitoýem. Historickó pohlednÍrc kostela sv. MartiÍl!1.



Naučná stezka Lu|éč
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]tnto plojel(t Naučná stezka LuIeč je
spolulillancován tilropSkou ulrjí 7 livropského
/,.l cd'lr\''ll'l1'Ir l Il. t' '^/\Ó_VÓ| (n!n \' 'nn t

opatřenÍ lll'i'3. Podpo.a cťstovlriho .ucbu
Ploi]lJŤ]]Ll ]'ozvojť veukov.1'

Mapové podkády Ná.ČdniqéÓporlá lnspre vylÝÓieíÓ V prÓgÉmu Ar.G s
MgLRenal MásoVá 20]1

|vrops](ý zemčdl1lský íolrd plo lozvoj venkov.]: lvlopa investuje do Ve kovskýcb oblrslÍ

wbU(lovíni li1l. lr!\!ooi jl]:

@,*,,*"'*',,,,ulúJskJul'kČR, @ or""',*u

Prc lexiy iednotlivých lénlal NaučDé stezky l.tIleč byly pouŽity tyto zdroje. krclriky obce Lu]eč'
vlastjVéda molavská VYŠKC]VSKo' l]NcYRLoPED1E KEt,TŮ NA MoRAVĚ A VE SLEZ(U,
MuZeunr Vyškovski, Www DRAlI'{NSKA'VRC1IoV]NA'cZ.

Da]ší iDlormacc najdele lla www'l]s lulec.skau(ill8'cZ
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