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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Nedávno vydal štěpánovský spisovatel Hynek Jurman tenkou knížku Rozvědčík a ti 

druzí. Zaujaly mě události, které se vztahují k obci Veselí, a tak se tam vydáme na výlet. 

Výchozím i cílovým místem bude Dalečín. 

 Dalečín je krásně situovaná obec, oblouk tvořený řekou Svratkou je působivý zejména 

z některého místa nad údolím. 

 V Dalečíně začíná zeleně značená turistická trasa, právě zelené značky nás ze začátku 

povedou. U rozcestníku Spálenec značenou cestu opustíme a půjdeme po málo frekventované 

silnici stoupáním k Veselí. To už budeme v nadmořské výšce kolem 600 metrů a otevřou se 

pěkné rozhledy do krajiny. 

 Kdo by si přečetl Jurmanovu knížku předem, bude přicházet k Veselí s tím, že bude 

hledat evangelický kostel i hřbitov, bude se rozhlížet po jednotlivých staveních a hledat 

souvislosti s dávnými událostmi. Naznačím jen, že nejvíce příběhů se týká období čtyřicátých 

a padesátých let minulého století, ale některé i období dávnějších. 

 Od Veselí se vydáme na nejvyšší bod v okolí s názvem Na Jedli (728 m n. m.). 

Nedaleko vrcholu je památník na partyzánské hnutí za druhé světové války. Pro turisty je 

vrchol významným rozhledovým místem. Zde už se zase setkáme se zelenými turistickými 

značkami. 

 Jak zpátky do Dalečína? Doporučuji od vrcholu ještě kousek po zelené směr Sulkovec 

a v nejnižším místě odbočit vlevo k Ubušínku. Tato obec zaujme útulností, najdeme zde 

domky a chalupy typické pro tuto oblast. Dáme se vlevo a můžeme si všimnout, že půjdeme 

souběžně s tokem potoka Hrabovce. Asi po čtyřech kilometrech už budeme zase v Dalečíně. 

 A bude-li čas, můžeme se ještě chvíli seznamovat s Dalečínem. Najdeme tam kostel 

svatého Jakuba Většího, u kostela a hřbitova křížovou cestu, dále zámek (dnes je tam obecní 

úřad), zříceniny hradu. Hrad byl postaven zřejmě podobně jako většina hradů v okolí někdy 

v 13. století. První zmínka o něm je z roku 1358, od 16. století už byl neobývaný a chátral. 

V areálu hradu najdeme pomník Miroslavu Ambrožovi z Veselí. Byl zadržen Němci 

a umučen v Dalečíně 6. 5. 1945. Pohřben je ve Veselí. 

 Když jsem se připravoval na tento výlet, našel jsem si na mapě hranici katastru 

Dalečína. Je docela rozsáhlý, protože má i Veselí a Hluboké, také už neexistující Chudobín. 

Ten je zatopen vodami Vírské přehrady a jako jediná viditelná památka na vesnici je 

borovice, která byla v anketě vybrána jako Evropský Strom roku 2020. 

 

 


