Dům č. p. 101
Bývalý výměnek v usedlosti č. 34. Jako podruží zde bývali u Vlčků z č. 10. Později si to
odkoupil Pavéska Jan s manželkou Jenovéfou a měli děti: Josef na č. 110, Marie na č. 111,
Františka na č. 112 a Johana, která zůstala s rodiči a dům zdědila – provdala se za Antonína
Matějku z č. 50. Tito měli děti: Miroslava na č. 146, Klementýna na č. 180, Františka na č.
193 a Marie – domek dědí a provdala se za Theodora Šebesty z Vážan. Domek byl v roce
1902 přestavěn a v r. 1956 zvýšen o jedno patro. Tito měli jediného syna Antonína, který
bydlel v Ostravě. Po smrti rodičů dům prodal. Mezi vlastníky tohoto domu patřili: Josef
Jurášek – osamělý důchodce, který se odstěhoval na Slovensko, poté manželé Bohuslav a Jana
Klíčovi (rozená Marečková z č. 43), Jan a Hana Musilovi, PHDr. Miroslav Vosáhlo, který
domek zakoupil k rekreačním účelům. V roce 2005 jej koupili manželé Soňa a Petra
Urbanovi, kteří v něm bydlí dodnes.

Dům č. p. 102
Domek postaven v roce 1902 rovněž v č. 34, majitel František Račanský z č. 8, který měl za
manželku Františku Vojtkovou z č. 72 a brzy ovdověl. Měli syny: Josef – padl v první světové
válce a Jan na č. 17. V roce 1956 koupili tento domek Jan a Růžena Trávníčkovi z č. 35, pak
jej prodali JUDr. Mitiskové z Brna pro rekreační účely. Ta jej prodala a nyní je majitelem Jiří
Ronza z Brna, který dům zvýšil o jedno patro a využívá ho k rekreačním účelům.
Dům č. p. 103
Domek u Dobešů byl i s dalšími domy až po č. 121 postavený v místech, kde býval rozsáhlý
břeh a plno planých třešní. Domek byl postaven v r. 1902 majitelem Jakubem Dobešem
z Moravských Málkovic s manželkou Marií rozenou Procházková z č. 64. Měli děti: Bohumil
- kolonie v Boškůvkách č. 165, Jakub na č.181, Josef na č. 196, Anna provdaná
Kolomazníková č. 149, Antonie – zemřela v 19. Letech, Marie – dědí domek a provdala se za
Bohumila Cigánka z Rybníčka. Tito měli děti: Zdeněk na č. 88, Marie odstěhovaná
v Čechách, Bohumil – domek zdědil a za manželku má Marii rozenou Tomanová
z Moravských Málkovic, kteří zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 104
Domek postavila v r. 1904 porodní asistentka Františka Lasovská. Po jejím přesídlení na č.51
koupil tento domek František Kutálek z Vážan. Měl za manželku Žofii rozenou Janáková
z Vážan, která brzy zemřela. Druhá manželka – Františka, rozená Pavlíková z č.1, byla
vdovou po Františkovi Vymazalovi, který padl v první světové válce. Z prvního manželství
Františka s Žofií měli děti: František – v Moravských Málkovicích, Jaroslav – ve Vážanech,
Růžena - ve Vážanech. Z druhého manželství měl František s Františkou syny Vojtěch – na
č.85 a Ladislav – domek dědí, za manželku má Drahoslavu rozenou Kroutilíkovou
z Boškůvek (byla rozvedená s Večerkou z Vážan). Drahoslava měla z prvního manželství
děti: Jiří - na č.141, Alena - na č.80. V druhém manželství měla Drahoslava s Ladislavem
děti: Ladislav – v Moravských Málkovicích a Drahoslava na č. 202. Vdova Drahoslava
Kutálková rozená Kroutilíková je majitelkou dodnes.
Dům č. p. 105
Domek byl postaven v r. 1905 jako u Kudličků. Dcera Marie rozená Kudličková měla za
manžela Josefa Račanského z č. 51. Tito měli děti: Josef – žil v Brně, Vítězslav – na č. 127
a Rostislav – dědí domek, zvedá jej o jedno patro a za manželku má Drahoslavu rozená
Fryčová z Kozlan. Mají děti: Drahoslava – bydlí ve Vyškově a Rostislav – bydlel
v Kroměříži. V roce 2003 vdova Drahoslava dům prodala a přestěhovala se do Brna. Novým
majitelem je JUDr. Miroslav Gallus.

Dům č. p. 106
Jedná se o polovinu domu č.48 – domek byl v roce 1906 přestaven. Majitelem této poloviny
byl František Kudlička a majitelem druhé poloviny byl František Vlček z č.48. Polovinu pana
Kudličky dědí jeho dcera Alžběta, která zůstala svobodná a po její smrti polovinu odkupuje
František Vlček z č. 48. V roce 2000 byla provedena demolice č.p. 106 i s č. 48 a byl zde
postaven nový dům, jehož majiteli jsou manželé Jiří a Alexandra Vlčkovi. Tím č.p.106
zaniklo.

Dům č. p. 107
Majitelem byl Antonín Pavlík – šafář v panském dvoře. Domek byl postaven v roce 1902.
Antonín Pavlík jej přenechal synovi Josefovi, který si však koupil dům č. 27. Dům č. p. 107
prodal Františkovi Šebestovi z Vážan, který jej zase prodal Rudolfovi Juračkovi taktéž
z Vážan (ten se odstěhoval do pohraničí, ale po čase se zase vrátil na svůj domek). Za
manželku měl Františku, rozená Kutálková z Vážan a spolu měli děti: Jaroslav – v Opavě,
Josef – v Jiříkově, Antonín – někde u Benešova a Marie – provdaná Hampelová se
odstěhovala do Karviné. Domek koupili v roce 1982 manželé Vojtěch a Anna Mišákovi.
Vojtěch (rodák z Vážan) a Anna přišli do naší obce z Bruntálska. Byli bezdětní a po jejich
smrti zdědili domek sourozenci Anny. V současné době má dům 15 majitelů, kteří vlastní
různě velké podíly, ale na domku nikdo nebydlí a dům chátrá.

Dům č. p. 108
Tento domek byl postaven v roce 1903 na stavebním místě č. 69. Domek postavil Florián
Kudr, rodák z Větéřova s manželkou Filoménou rozenou Řičánkovou. Tito měli děti:
František – u bezpečnosti, Julius – ve Vážanech, Ludmila – provdaná Kozáková, která domek
zdědila. Kozákovi měli děti: Leopold – jako letec zahynul, Julie – provdala se za Josefa
Kudličku z Křižanovic, Bohumil – domek dědí, je svobodný a bydlí v něm dodnes.

Dům č. p. 109
Dům stával mezi domy č. p. 124 a č. p. 116. Byl postaven v roce 1905 a postavil jej Antonín
Pavlík, který byl sběračem vajec a měl obchod se zeleninou. Měl manželku Marii, rozená
Matějková z č. 65. Tito měli děti: Antonie – provdaná za Jana Kudličku v Boršově, Marie –
provdaná za Františka Pěnčíka na č. 143, Julie – provdaná za Josefa Vincourka na č. 190,
Jiřina – provdaná za Jaroslava Kutálka na č. 151, Antonín – zůstal svobodný a domek zdědil.
Svého času byla v tomto domku také pekárna. Po smrti Antonína v roce 1986 kupuje domek
Anna Klíčová z Nových Sadů, ale dům neobývá. V nájmu zde bydlela Gabriela Filipiová
s dětmi a partnerem Ing. Janem Koudelkou a to až do roku 1994, kdy se stěhovali na dům
č.61. Dalším majitelem č.p.109 byl Marek Balajka z Brna, následně Jan Gruza rovněž z Brna,
dům však ani jeden neobýval. Později jej koupil Milan Metelka a pro velmi špatný stav domu
byl v roce 1999 zbourán. Pan Metelka v místě domu udělal vjezd a garáž pro výrobnu Likérky
Metelka.
Dům č. p. 110
Tento domek stejně jako č.p. 111 a č.p. 112 jsou postaveny z mlatu č. 34 v roce 1906.
Majitelem byl Josef Pavéska z č. 101 s manželkou Marií rozenou Veselou z Vážan. Tito měli
děti: Antonín – na č. 150, Adéla – na č. 161, Jan – na č. 168, Josef – v Krnově, František –
v Osoblaze, Květoslav – v Hlubočanech, Růžena – ve Vážanech, Miroslav – domek dědí.
Miroslav měl za manželku Boženu rozenou Medkovou z Boškůvek. Měli děti: Jiřina,
Miroslav, Božena, Josef a Růžena. V roce 1971 si manželé Pavéskovi koupili dům č. 114
a odstěhovali se s mladšími dětmi na dům č. 114. Domek č. 110 dostala do vlastnictví dcera
Jiřina provdaná za Miroslava Daňka, kteří mají jedinou dceru Petru. Jiřina a Miroslav
Daňkovi bydlí na č. p. 110 dodnes.

Dům č. p. 111
Domek Štroblíků byl postaven v roce 1906 z mlatu usedlosti č. 34. Majitel František Štroblík
byl dlouhá léta dělníkem v pivovaře ve Vyškově. Měl za manželku Marii rozenou
Pavéskovou z č.p. 101. Měli děti: Antonín – padl v první světové válce, František – bydlel ve
Vyškově, Františka – provdaná za Jakuba Machálka z Vážan na č. 176, Marie – provdala se
za Jaroslava Müllera z Kunovic a domek zdědila. Krátký čas zde Jaroslav Müller bydlel, ale
pak domek prodal Evě Dočkalové, která jej využívala k rekreaci. Později ho prodala
manželům Miladě a Rudolfovi Horákovým, kteří jej propojili s domkem č. 112. Pan Rudolf
Horák v r.2008 zemřel a v současné době dům vlastní a obývá vdova Milada.

Dům č. p. 112
Domek byl zřízen z mlatu č. 34 v roce 1906. Majitelem byl Josef Kosta z Bylnice
s manželkou Františkou rozenou Pavésková z č. 101. Měli jednoho syna Jana na č. 123 –
později se přestěhoval na č. 157. Jan měl za manželku Marii rozenou Šindlerová z Pavlovic.
V tomto manželství byly neshody, proto se rozvrátilo. Domy č. p. 123 i č.p. 157 byly prodány
v soudním řízení. Jan Pavéska se přestěhoval i se svými dvěma syny zpět na č. 112. Jeho
synové bydleli - Jan na č. 132 a Jaroslav na č. 58. Jan st. žil nadále na domku č.p. 112, kde byl
také raněn mrtvicí a zemřel. Domek poté koupil Jurkovič, který měl za manželku Miladu
rozená Lacinová z č. 4, ale ti se odstěhovali do Krnova. Tento domek od nich koupila
Hedvika Račanská, která byla svobodná a bydlela zde s maminkou Augustínou z č. 131.
Augustína zemřela v roce 1979. Po smrti Hedviky v roce 1987, která nezanechala závěť, dům
připadl finančnímu odboru ONV Vyškov. V roce 1989 ONV Vyškov přidělil pozemek i s
domem Josefovi a Věře Mičíkovým z Brna, který jim byl později prodán do osobního
vlastnictví. V roce 1996 dům prodali Libuši Skoupé z Brna k rekreaci a ta jej v roce 2002
prodala manželům Rudolfovi a Miladě Horákovým z Brna. V roce 2009 č.p. 112 zaniklo.
Dům č. p. 113
Toto bylo jako hospodářské stavení postaveno v roce 1906. Sloužilo jako výměnek Sylvestra
Rolka z č. 24, odkud si také oddělil 9 mír pozemků. Vinou jeho špatné hospodyně se zadlužil
a o všechno přišel. Býval potom v nájmu na č. 4, kde zemřel. Uvedené č. p. 113 koupil vrchní
strážmistr Kubíček, od něj hostinský Vašíček a po něm pak Jan Martínek z č. 36 s manželkou
Annou rozenou Procházkovou z Vážan. Tito měli děti: Marie – provdaná Pšenková
v Kroměříži a Jan – sloužil u policie v Ostravě. V roce 1983 dům koupili Vladimír Ježek
(rodák z Vyškova) a jeho manželka Hana, kteří se do obce přistěhovali z Lubu u Chebu. Měli
děti: Jiří – mimo obec, Vladimír – bydlí ve Vážanech, Tomáš – bydlí ve Vážanech a Hana –
dům zdědila a bydlí v něm s manželem Pavlem Štěrbou dodnes.
Dům č. p. 114
Na tomto místě býval mlat usedlosti č. 34, který v roce 1896 shořel. Potom zde byla lednice a
nakonec domek, který byl Hubertem Trávníčkem, rodákem z Orlovic, postaven v roce 1906.
S manželkou Nepomucenou z č. 29 měli děti: Josef – odstěhoval se do Písku a Františka –
provdaná Petrželová na č. 155. Na tomto domku se potom měnili nájemníci. V roce 1971
domek koupili manželé Miroslav a Jiřina Paveskovi, kteří předtím bydleli na domě č. 110.
Jiřina zemřela a Miroslav se podruhé oženil – manželka Paulina rozená Ondruchová od
Znojma. Miroslav v roce 1987 zemřel a Paulina se v roce 2007 odstěhovala do penzionu
Odry, okr. Nový Jičín a domek prodala. Koupili jej manželé Jana a Václav Musilovi, kteří
v něm bydlí dodnes.

Dům č. p. 115
Domek postaven v roce 1907 Josefem Vincourkem s manželkou Annou rozenou Šrámkovou
z Dlouhé Vsi v zahradě usedlosti č. 34, kterou jim prodal žid Winkelsberk z č. 19. Měli děti:
Nepomucena – na č. 163, Marie – na č. 173, Josef – na č. 190, Julie – v Babicích, Blažena a

Antonín v Hlubočanech, Františka v Bukovině a Anna – domek dědí a provdala se za Rudolfa
Suchomela z Topolan. Spolu měli děti: František – na č. 208 a Miroslav – domek zdědil,
zůstal svobodný a bydlí v něm dodnes.

Dům č. p. 116
Dům byl postaven v roce 1907. Majitelem byl Václav Matějek z č. 50 a jeho manželka Lucie
rozená Balcárková z Boškůvek. Jejich děti: Václav – v Hlubočanech, Josefka – provdaná za
Josefa Cigánka na č. 92, Žofie – provdaná za Jana Vlčka z Mor. Málkovic, která domek dědí.
Žofie a Jan Vlčkovi měli děti: Jan – na č. 136 a poté na č. 65, Žofie, Milada a Eva mimo obec,
Milan na č. 210. V roce 1990 se manželé Vlčkovi stěhují do Chebu k dceři a domek kupují
manželé Tomáš a Lenka Macháčkovi z Brna k rekreaci. V roce 1995 jej kupují manželé
Dušan a Ludmila Kolářovi. Ludmila Kolářová zde bydlí po rozvodu s dětmi dodnes.

Dům č. p. 117
Dům byl postaven v roce 1907. Majitelem byl Vymazal, který padl v první světové válce.
Jeho manželka Františka rozená Pavlíková z č. 1 se jako vdova znovu provdala na č. 107.
Domek koupil její brat Petr Pavlík s manželkou Jenovéfou rozenou Jeřábková z Vážan.
V roce 1946 se přestěhovali do Radkova u Mor. Třebové. Na domku se pak střídali nájemníci.
V roce 1965 domek koupil František Kotík a Květoslava Nevrlová z č. 111. Bydleli zde jen
do r. 1968, kdy se odstěhovali do Vyškova. Potom zde bydleli opět nájemníci rodina
Ondrouškova, Stanislav Ryba a jako poslední manželé Špačkovi z č. 62. V současné době má
dům vlivem dědictví 10 různých majitelů. Jedním z nich je i obec Prusy-Boškůvky, která
vlastní podíl 16/18 a pronajímá budovu k provozování Kadeřnictví Marta.

Dům č. p. 118
Domek byl postaven v roce 1908 majitelem Jiřím Račanským – podnikatel, který jej prodal
Josefovi a Františce Řezníčkovým z č. 75. Jejich děti: Otilie – provdaná Lukášková na č. 138,
Teodor, který domek zdědil a měl za manželku Jarmilu rozenou Kovalovskou z Vážan. Spolu
měli děti: Marie – provdaná Adlerová v Brně, Josef – bydlí na č. 7. Po smrti rodičů
Řezníčkových prodaly děti domek v roce 1996 Milanovi Metelkovi, majiteli ze sousední
výrobny likérů pro rozšíření provozu.
Dům č. p. 119
Domek byl postaven v roce 1907. Majitelem Jan Račanský z č. 34 a manželka Lucie rozená
Tomášková z dnes již neexistujícího domku č. 86. Jejich děti: František – odstěhován mimo
obec, Františka – svobodná, nejprve v nájmu na č. 188 a pak koupila č. 96, Marie – domek
dědí a za manžela má Antonína Hrachovského ze Slovenska. Měli jednu dceru Marii
provdaná Studnařová v Manerově. Tato domek předala své dceři Vladimíře, která zde se
svým manželem Milanem Metelkou z Vyškova zde zřídili v roce 1992 výrobnu likérů Likérka
Metelka.
Dům č. p. 120
Dům byl postaven v roce 1907 - majitel domu Julius Pavlík z č. 1 a manželka Antonie
Procházková. Když Julius Pavlík nastoupil službu šafáře na panském dvoře v č. 1 a dostal zde
byt, dům č. p. 120 prodal Františku Řičánkovi z č. 58 a jeho manželce Julii rozené Obořilová
z č. 63. Ti měli děti: Miroslav – ve Vyškově, František – na Slovensku, Oldřiška – provdaná
Vincourková v Hlubočanech. V roce 1972 dům č. 120 koupili manželé Miroslav a Helena
Grégrovi, kteří udělali rekonstrukci a přistavěli jedno patro – 2 bytový dům. V jednom bytě
bydleli rodiče Heleny (Alois a Anna Adlerovi) a ve druhém bytě Helena a Miroslav Grégrovi,
kteří mají děti: Miroslava – ve Vážanech, Ivo – zůstal na domě (po smrti Anny a Aloise
Adlerových bydlí se svojí rodinou v jednom bytě).

