Ubušínek
Kraj: Vysočina

Okres: Žďár nad Sázavou

Správní obvod: Bystřice nad Pernštejnem

GPS souřadnice: 49.610483N, 16.281689E

Nadmořská výška: 600 m n. m.

První pís. zmínka: 1390 (632 let)

Počet obyvatel: 93

PSČ: 592 65

Adresa URL: www.ubusinek.cz

Památky a zajímavosti Ubušínek
Památník u silnice Ubušínek - Sulkovec připomíná zastřelení tří občanů 8. 5. 1945 ustupující
německou armádou. Zastřeleni měli být všichni občané, kteří byli přivlečeni k odstraňování
zátarasů, němečtí vojáci však odmítli rozkaz provést.
V Ubušínku si budete připadat jako na jiném světě. Nebe je tu blízko, krajina nádherná a k tomu se zde
zachovala spousta staveb lidové architektury. Najdete tu stavby dřevěné, kamenné a také z nepálených
cihel. V zájmu zachování těchto památek byla obec v roce 1995 prohlášena za vesnickou památkovou zónu.
Nachází se zde celkem 7 památkově chráněných objektů. Jde o větší usedlosti troj, nebo čtyřbokého
uzavřeného typu i menší chalupy s jednotnou, nebo hromadnou formou dvora. Jejich štíty jsou převážně
orientovány směrem k silnici.
Mezi nejzajímavější stavby patří zemědělská usedlost č. 1, 3, 4, 5 (bývalá rychta), č. 8, 26 a obytná
stavení č. 11 a 24.
Juříkův statek č. 3
Roubené omítnuté hlavní pravé křídlo stojí na kamenné podezdívce. Střecha sedlová. Štít je
klasovitě bedněný, na záklopu se zachovaly ornamentální malby. Protější zděné křídlo pochází asi
ze 3. čtvrtiny 19. století. Vrata se sluncovým motivem jsou zasazena v segmentově zaklenutém vjezdu do dvora
mezi oběma křídly.Stavební materiál: kámen, cihla, dřevo, krytina eternit.Kryštofovo stavení č. 4
Posledním majitelem před restitucí byl Jaromír Kryštof. Usedlost je postavena v novějším stylu s
uzavřeným nádvořím, sníženým prvním poschodím, kryta pálenou křidlicí.Je to nejvýstavnější
statek v obci a svojí velikostí tvoří jakousi dominantu obce.Strakova chalupa č. 5
Uzavřený statek horského typu. Roubený s některými zděnými částmi, má dvě lomenice do
kosočtverce bedněné. V druhé polovině 18. století byl opraven. Svědčí o tom zaoblené nároží,
obezděné části a profilovaná čela stropních trámů.Střešní krytina je tašková a eternitová.Stavební
materiál: kámen, dřevo.Gregorova usedlost č. 8
Stavba zahrnuje čtyřhranný uzavřený, převážně roubený statek s opodál stojící stodolou. Hlavní
křídlo tvoří roubené obytné stavení. Jsou to: kuchyně s pekárnou a trámovým stropem, rozměrná
světnice a prádelna. Okolo dvora stojí roubené kůlny, chlévy a ovčín.V této době je to jediné takto
zachované roubené stavení na žďárském okrese.Stavební materiál: kámen, dřevo, krytina
lepenka.Obytné stavení č. 11
Původní část stavení je roubená. K ní přiléhají mladší zděné chlévy. Současně s nimi byla
postavena i střecha nad obytnou částí, která tím byla asi o 70 cm zvýšena.Stavební materiál: kámen,
cihla, omítka, krytina taška.Hrstkovo stavení č. 26
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Vpravo stojí obytná roubená část omítnutá se sedlovou taškovou střechou a trojúhelníkovým svisle
bedněným štítem. Na dalších dvou stranách dvora stojí hospodářské budovy, z nichž po levé straně
je stodůlka s lepenicovým štítem.Přední stranu dvora uzavírá kamenná zeď se segmentově zaklenutým
průjezdem.Stavení materiál: kámen, dřevo, krytina taška.
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