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Dalečín

O

bec Dalečín se nachází na
východním okraji Českomoravské vrchoviny v údolí řeky
Svratky při prahu vodárenské
nádrže Vír. K obci náleží místní části Veselí a Hluboké, které se rozkládají na levobřežních svazích VN Vír.
K obci patřila i obec Chudobín, která
byla zatopena při stavbě Vírské přehrady
(při nižší hladině přehrady jsou stále viditelné tehdejší základy domů).
ZŘÍCENINA HRADU „TOLENSTEIN“
I ZÁMEČEK JAKO TYROLSKÁ CHATA

Dominantou obce je hrad ve stylu lucemburské gotiky. První zmínka o něm je
z roku 1358, kdy přešel do rukou pánů
z Pernštejna, ale vznik se datuje kolem
roku 1340. V pozdějších dobách se hrad
stal skrýší lupičů, proto byl rozbořen.
Jeho části se staly stavebním kamenem
pro vedlejší zámeček, který byl původně
renesanční stavbou a koncem 19. století
byl upraven do stylu tyrolské chaty. Zajímavý osud zámeček potkal během 2. sv.

války. Probíhal zde výcvik Hitlerjugend a
koncem války se zde usídlili vojáci SS.
Nyní je v zámku obecní úřad, ordinace
lékaře, kadeřnictví a obecní byty. V oblasti zříceniny hradu je památník pana Miroslava Ambrože (spojka partizánů z Jermaku), který zde byl umučen a zavražděn
6. května 1945 nacisty těsně před tím,
než opustili tuto oblast.

KOSTEL SV. JAKUBA,
JAROŠKOVA VILA
Další významnou budovou v obci je kostel svatého Jakuba založen roku 1358 a
Jaroškova vila – jedná se o funkcionalistickou vilu z let 1936 – 1939, která je
zachována do současnosti.

mnoho starobylých chalup. Dále pokračujte na obec Veselí, po zelené, dojdete
k partyzánskému památníku „Na Jedli“,
kde je krásná vyhlídka po okolí. A pak
zpátky z kopce dolů do Dalečína (4 km
pouze z kopce). Trasa je dlouhá zhruba
19 km.

CHUDOBÍNSKÁ BOROVICE,
HLUBOKÉ A VESELÍ NA KOLE
Z Dalečína do Víru podél Vírské přehrady
vede Svratecká vodohospodářská naučná stezka, která je přístupná pouze pro
pěší a cyklisty. Cesta vede kolem Chudobínské borovice (vyhrála titul národní
i evropský strom roku a nachází se na
našem katastru). Od hráze vodní nádrže
je možné se dále vydat po silnici směrem
na obec Hluboké, kde je krásný výhled
na přehradu a také se zde nachází
KULTURNÍ AKCE A SOUČASNOST
Největší kulturní událostí v obci je svatojakubská pouť, která se koná vždy poslední víkend v červenci. Od pátku do neděle
jsou na programu večerní taneční zábavy
a v neděli se koná historický jarmark u zříceniny – příští tedy bude 31. července
2022, kam jste srdečně zváni.
Aktuálně se v Dalečíně nachází základní škola prvního stupně a mateřská
škola, prodejna potravin, pošta, restaurace, kulturní dům a lyžařský vlek. Život
v obci je pestrý a koná se zde mnoho tradičních událostí – obecní a školní ples,
svatojakubská pouť, prázdninová stezka,
turnaj v horských kolech HoPáDal (příští
bude 27. srpna 2022), v motoskijöringu a
také v MX (Motokrosová trať Písečská
Zmole – Dalečín).

