Dům č. p. 121
Dům i s dílnou postaven v roce 1906. Majitel František Zálešák a manželka Helena, rozená
Obořilová z čísle 56. Jejich děti: František na č. 179, Františka - provdaná za Jana Kočího na
č. 56, Marie - dům dědí a za manžela měla Jana Mrňku z č. 70. Děti Mrňkovy: Jan odstěhován do Vyškova a Jiřina, která se provdala a bydlela v tomto domě s manželem
Františkem Marišlerem až do roku 1981, kdy si postavili nový dům č. 81. Jiřina s Františkem
Marišlerovi měli děti: Jiřina - provdaná Večerková na č. 81, Eva - provdala se a odstěhovala
mimo obec a František, na kterého je v roce 2004 dům číslo 121 přepsán. František se svojí
ženou a dětmi bydlí v tomto domě dodnes.

Dům č. p. 102
Dům byl postaven ve dvoře bývalého domu č. 29. Majitel Tomáš Klvač s manželkou Boženou
rozenou Táborskou měli děti: Vojtěch - odstěhován mimo obec a František, který domek
zdědil. František v roce 1941 udělal nadstavbu horního patra a zde se usadil. Manželka
Štěpánka rozená Zabloudilová však brzy zemřela a František se zanedlouho po válce
odstěhoval do Prostějova. Dům potom pronajímal. V nájmu zde bydleli Drahomír Dostálý
s manželkou Martou, oba učitelé základní školy, Miroslav Mišák s manželkou Jaroslavou,
kteří se odstěhovali do Vážan. V přízemí bydlel František Špičák, rodák ze Sobůlek
s manželkou Ludmilou rozená Večerková z č. 43. Tito později dům odkoupili. Špičákovi měli
děti: František - odstěhoval se do Kopřivnice, jiří na č. 203, Marie - provdaná v Pustiměři,
Ludmila provdaná Trávníčková v Mor. Málkovicích. Po úmrtí manželů Špičákových dům
zdědila jejich vnučka (dcera Jiřího z č. 203) Irena provdaná Černochová, která zde bydlí
s manželem a dětmi.
Dům č. p. 123
Původně měl toto číslo domek postavený Jiřím Račanským - stavebním podnikatelem, který
ho prodal Zdráhalovi ze Ptení. Byl postaven ve mlýně vedle náhonu u hráze, ale brzy vzal za
své a byl zbořen. Poté bylo číslo přiděleno nově postavenému domku v dnešní ulici „Na
Hatích“. V roce 1923 ho postavil Jan Pavézka z č. 112, manželka Marie rozená Šilerová
z Pavlovic. V soudním řízení však byl dům prodán. Koupil ho JUDr. Hon z Vyškova a dále
ho prodal manželům Františkovi a Marii Vachtelovým z č. 91. Vachtelovi měli děti: František
na č. 131, Karel na č. 90, Jan na č. 15, Antonín - odstěhován do Kučerova, později do Prahy a
Marie, která se provdala za Adolfa Matějku z č. 50 a dům č. 123 dědí. Děti Matějkovy: Marie
- provdaná Kročková ve Vážanech, Antonie provdaná Pytelová v Krásensku, Karla provdaná
Zemánková v Ostravě, Božena provdaná Minaříková v Příbrami. Současnou majitelkou je
stále Marie Matějková, která v roce 1975 ovdověla.
Dům č. p. 124
Byl postaven v roce 1908. Postavil ho jako výměnek Jan Sedláček z č. 7. Dědí ho dcera
Anděla provdaná za Vratislava Klvače z Vážan. Klvačovi měli děti: František - zemřel,
Zdeněk - ve Zlíně, Miroslav - v Krnově, Jan - v Přerově a Tomáš ve Vyškově. Tito dům
prodávají a kupuje ho JZD Mor. Prusy pro své pracovníky. Od roku 1971 - 1975 tam byli jako
nájemníci a pracovníci JZD Milan Kroul s manželkou Kamilou a dcerou Ivetou, kteří se do
obce přistěhovali od Šumperka. V roce 1975 dům odkoupili členové družstva Miroslav a
Miroslava Holkovi, kteří mají děti Petra a Roberta. Manželé Holkovi jsou majiteli dodnes.
Dům č. p. 125
Byl postaven v roce 1909. Postavil jej Martin Obořil z č. 56 s manželkou Františkou rozenou
Sedláčkovou z č. 26, kteří spolu bydleli na domku č. 56. Měli jediného syna Jana, který zůstal
svobodný a dům zdědil. Po smrti dům zdědili manželé Emil a Františka (rozená Kočí)
Dočkalovi z č. 56. Dočkalovi dům opravili a výměnku, tj. po levé straně domu zvedli o jedno
patro. Pravdu stranu domu Dočkalovi též opravili a bydlí tam dodnes. Dočkalovi mají děti:
Emil - bydlí v Brně a Jana - provdaná Kiliánová bydlí na č. 214. Levou stranu domu po čase

opravil vnuk Marek Kilián, takže vznikl nový byt se společným vchodem. Marek Kilián zde
v současnosti bydlí se svojí manželkou Petrou a dětmi.
Dům č. p. 126
Byl postaven v r. 1909 majitelem Josefem Dostálkem, který měl za manželku Františku
rozenou Klvačovou z č. 90. Josef zemřel po 1. světové válce následkem výlečných útrap.
Jejich děti: Štěpán - mimo obec, Josef - zemřel tragicky ve věku 23 roků, Jan dědí dům, za
manželku má Josefku rozenou Zálešákovou z č. 55. Mají spolu syna Antonína, který se žení
s Marií rozenou Zbořilová z Moravských Málkovic. Dostálkovi mají děti: Antonín - ve
Chvalkovicích, Dana - v Hošticích, Milan postavil a bydlí na č.213. Marie Dostálková
ovdověla a bydlí zde dodnes, ale majitelkou domu je její vnučka Markéta Mrnuštíková (dcera
Dany) z Hoštic-Heroltic.
Dům č. p. 127
Majitel byl Ondřej Capák ze Slovenska s manželkou Marií rozenou Zlámalovou. Měli děti:
Miloslav, Františka, Libuše - všichni se odstěhovali do Brna a Marie, která se ve věku 20 let
utopila ve zdejším rybníku. Dům potom koupil Jaroslav Toman z Boškůvek a ten se v roce
1945 přestěhoval do Hlubočan. Dům dále koupil František Klvač z č. 122, který dům zboural,
zahradu opravil a oplotil.
Číslo 127 potom bylo znovu přiděleno novému domku v dnešní ulici „Veverská“, který
postavil v roce 1955 Vítězslav Račanský z č. 105 s manželkou Boženou, rozená Charouzová
z č. 130. Tito měli jedinou dceru Boženu, která si vzala za manžela Josefa Lukáška z Orlovic.
Lukáškovi měli děti: Ilona - v Uherském Hradišti a Dagmar - v Lysovicích. Josef Lukášek
zemřel v roce 1993 a vdova Božena dům prodala a přestěhovala se do Vyškova. Dům koupili
v roce 2006 manželé Eva a Peter Benovičovi se svými dětmi, kteří zde bydleli do roku 2010.
Poté dům prodali a odstěhovali se. Současnou majitelkou je Veronika Foltisová.
Dům č. p. 128
Postaven v roce 1912 opět Jiřím Račanským stavebním podnikatelem. Koupili ho manželé Jan
Janoušek (rodák z Nesovic) s manželkou Mariií rozenou Frybortová z Vážan. Manželé byli
bezdětní. V roce 1977 dům koupili manželé Josef Pavéska z č. 114 s manželkou Ludmilou,
rodačkou ze Znojma. Mají děti: Monika - v Brně a Martinv Pačlavicích. Manželé Pavéskovi
zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 129
Postavila ho v roce 1912 vdova Marie Šedá z č. 15 se svými dětmi. Dědí ho dcera Alžběta
provdaná za Cyrila Poledníka z Hoštic. Poledníkovi mají děti: Oldřich - v Brně, Jaroslav - ve
Zlíně, Zdeňka, která se provdala a dědí domek. Zdenčin manžel Cyril Macholán je rodák
z Lukovan u Brna. Mají tři dcery: Jarmila v Ústí nad Labem, Zdeňka - mimo obec, Marie,
která se vdala za Miloše Konečného a domek zdědila. Manželé Koneční zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 130
Postavil jej Antonín Pavlík starší, výbalý šafář na velkostatku č. 1 a dostává ho jeho dcera
Marie provdaná za Adolfa Charouse, rodáka z Moravských Málkovic. Mají dvě dcery:
Božena provdaná Račanská na č. 127 a Emilie, která se provdala za Karla Müllera z Vážan a
dědí dům. Manželé Müllerovi mají děti: Drahomíra - odstěhována mimo obec, Emilie provdaná Bugnerová na č. 206 a Karel, který dům zdědil, zůstal svobodný a bydlí zde dodnes.
Dům č. p. 131
Dům byl postaven v roce 1913. Postavil ho František Račanský z č. 12 s manželkou
Augustínou rozenou Sedláčkovou z č. 87. Jejich děti: Antonie - v Herolticích, Hedvika svobodná na č. 112 a Marie provdaná za Františka Vachtela z č. 123 dědí domek. Vachtelovi
měli děti: Stanislava, Kamila, Marie a Antonie, které se odstěhovali mimo obce. Domek dědí
dcera Stanislava, provdaná Skalická v Kroměříži. Majitelkou je dodnes, ale domek využívá
pouze k rekreačním účelům.

Dům č. p. 132
Dům byl postaven v roce 1914. Majitel byl František Klvač z č. 90 (dům č. 90 byl v roce 1950
zbourán a číslo bylo přiděleno nově postavenému domu). První manželkou byla Marie rozená
Táborská z č. 53. Děti z tohoto manželství: Ludmila, Stanislav a Miroslav jsou všichni mimo
obec. Manželka Marie zemřela. Vdovec se znovu oženil a ve druhém manželství s Albínou
rozenou Černá z č. 28 měli dceru Boženu, která později dům zdědila. Jejím manželem byl Jan
Pavézka z č. 112. Měli děti: Marie, Jan a Miroslav, kteří jsou všichni mimo obec. V roce 1997
dům kupuje ing. Jaroslav Palíšek s manželkou Marií rozenou Kutálková z č. 85. Palíškovi
dům opravili a přistavěli další bytovou jednotku, ve které bydlí syn Marie z prvního
manželství Radek Hasala s manželkou a dětmi. Marie v roce 2008 zemřela. V současné době
zde stále bydlí Radek Hasala s rodinou a ing. Jaroslav Palíšek.
Dům č. p. 133
Dům byl postaven v roce 1914. Majitel Jan Táborský s manželkou Marií rozenou Kouřilová
z č. 53. Jejich děti: Jan a František se odstěhovali mimo obec, Hedvika zemřela svobodná,
Antonín zemřel po válečných útrapách v první světové válce a Marie se provdala za Františka
Klvače a postavili si dům č. 132. Dům pak koupil Jan Kopec z Boškůvek s manželkou
Antonií rozenou Obořilovou z č. 63. Měli jedinou dceru Jindřišku, která se provdala za Josefa
Martínka a odstěhovali se do Prahy. Dům využívali jen k rekreačním účelům. V roce 2001 jej
prodali a novým majitelem se stala Iveta Langová, která dříve bydlela na č. 27 a je majitelkou
domu č. 133 dodnes.
Dům č. p. 134
Dům byl postaven v roce 1921. Postavil ho František Vejmola z Vážan s manželkou Žofií
rozenou Račanskou z č. 44. Jejich děti: Jaroslav - odstěhován do Zlína a František, který dům
zdědil. Za manželku měl Marii z Vranova u Brna a mají děti: Jaroslav na č. 212 a Vlastimil na
č. 205. František Vejmola zemřel v roce 2009 a na domě je dodnes vdova Marie Vejmolová.
Dům č. p. 135
Domek byl postaven v roce 1922 v zahradě usedlosti č. 20. Postavil ho Štěpán Novotný
s manželkou Filoménou jako výměnek. Dědí ho dcera Marie, která se provdá na č. 30 a dům
č. 135 odstupuje manželovým rodičům Josefovi a Marii Račanským, který se sem přestěhují
se svými dcerami Hedvikou a Marií. Dcera Marie se provdala za Josefa Kadlece do Boškůvek
a Hedvika zůstala na domku č. 135. Když zemřela Hedvika Račanská, dům odkoupil Vojtěch
Kadlec z č. 20, ale dům není v současné době obývaný.
Dům č. p. 136
Domek pro sebe postavil v roce 1922 stavební podnikatel Jiří Račanský. Dlouho ho však
neobýval - z neznámých příčin si vzal život a domek zdědila jeho svobodná sestra Marie
Račanská. Po její smrti dům koupil Jan Vlček z č. 116 s manželkou Marií rozenou
Doleželovou z Lysovic a bydleli zde s dětmi: Jan, Zdeňka, Miroslav a Lenka až do roku 1978,
kdy se přestěhovali na zakoupený dům č. 65. Téhož roku koupili dům č. 136 manželé
František a Alena Korcovi z Vyškova k rekreačnímu bydlení. Alena Korcová zde bydlí
dodnes.
Dům č. p. 137
Dům byl postaven v roce 1922. Postavil ho Silvestr Klvač s manželkou Ludmilou rozenou
Procházkovou. Do té doby žila rodina se čtyřmi dětmi v č. 50 tzv. Pastoušce. Syn Jaroslav a
dcery Božena a Františka se odstěhovali mimo obec, Ludmila dědí domek a provdala se za
Josefa Cigánka z Boškůvek. Jejich synové: Josef, Miroslav a Ladislav se odstěhovali mimo
obec. Domek koupili manželé Zdeněk a Irena Dědkovi z Vyškova. V současné době zde bydlí
jejich dcera Ludmila Hlaváčová s manželem Marianem a synem.

Dům č. p. 138
Dům byl postaven v roce 1923. Postavil ho Václav Kopecký toho času cementář s manželkou
Annou. Do obce se přestěhovali od Brna a v obci bydleli krátce na č. 117. Nový dům č. 138
však dlouho neobývali. Vlivem určitých okolností byl dán do soudní dražby, kde ho koupil
Josef Řezníček s manželkou Františkou z č. 118. Jejich syn Theodor zůstává na č. 118 a dcera
Otýlie dědí dům č. 138. Za manžela má Bohumila Lukáška z Vážan. Měli dvě dcery: Ludmila
a Alenu, které se odstěhovaly do Vyškova. Po smrti rodičů dům dcery v roce 1986 prodaly
Františce Bednářové z č. 49 a ta jej předala svému synovi Zdeňkovi. Zdeněk Bednář zde bydlí
dodnes.
Dům č. p. 139
Dům byl postaven v roce 1924 na bývalém panském pozemku zvané Chmelnice, nyní Hatě.
Majitel Josef Trávníček z č. 13 s manželkou Františkou rozenou Šatná z Orlovic. Z finančních
důvodů však o dům v soudní dražbě přišli a tak se odstěhovali i s dětmi do Boškůvek. Dům
koupil Jan Šebesta z č. 9 pro svého syna Tomáše a jeho manželku Annu rozenou Vojtkovou
z č. 74. Tito měli jediného syna Vratislava, který dům převzal. Má za manželku Janu a bydlí
zde dodnes.
Dům č. p. 140
Dům byl postaven v roce 1924 v bývalé panské zahradě. Postavil ho Oldřich Zouhar toho
času kovář. Měl za manželku Františku z č. 87 a děti: Boženu a Jindřišku. Majitel zde nějaký
čas provozoval kovářskou živnost, pak si našel zaměstnání v Albrechticích a kovárnu
pronajímal. Pracoval zde Bohuslav Šebesta z č. 9, potom Alois Adler, který se s kovářskou
živností později přestěhoval na č. 16. Dcera Božena se odstěhovala mimo obec a dům
převzala dcera Jindřiška, která se provdala za Bohuslava Rožnovského. Měli dva syny:
Jindřich - zemřel v osmnácti letech, Radoslav se odstěhoval do Hoštic-Heroltic. Vdova
Jindřiška dům prodala a odstěhovala se do Zlína. Dalšími majiteli byli manželé Božena a
Vladimír Svobodovi, kteří se přistěhovali z Bruntálu. Po třech letech dům prodávají. Noví
majitelé manželé Richard a Haná Záhorovi z Brna, kteří mají děti Zdeňka, Michala a Ivetu.
V roce 1991 se rodina stěhuje do Velešovic. Dům kupuje Jana Bullová a Alois Janoschec, oba
z Nového Města na Moravě. S Janou zde bydlí i její syn Ivan a matka Marie Jonáková. Od
roku 2000 jsou novými majiteli manželé Miluše a Vladimír Foretovi, kteří zde se svými dětmi
bydlí dodnes.
Dům č. p. 141
Dům byl postaven v roce 1924. Majitelem byl František Novotný z č. 21 s manželkou
Hedvikou rozenou Tomášková z č. 97. Měli zde zahradnictví. Měli spolu děti: Ludmilu,
Stanislavu, Miladu a Miroslava, kteří se odstěhovali mimo obec. Krátce zde také bydleli
v nájmu manželé Chytkovi - Bohumír z č. 97 a Helena rozená Veverková, t.č. učitelka
základní školy v Moravských Prusích. Od roku 1968 jsou vlastníky domu manželé Jiří a
Anežka Večerkovi. Jiří z č. 104 a Anežka rozená Večerková z č. 43. Mají děti: Jiří na č. 142,
Milena provdaná Svobodová na č. 222 a Petr, který zde zůstává s rodiči. Po přestavbě domu
zde v současné době bydlí Jiří a Anežka Večerkovi a syn Petr se svojí manželkou a dětmi.
Dům č. p. 142
Dům postavil v roce 1925 František Žaroský z č. 98 s manželkou Josefkou rozenou
Sedláčkovou z č. 87. Manželka Josefka však záhy zemřela a jejich dceru Oldřišku si do
výchovy vzal její strýc František Sedláček s manželkou Františkou z č. 87, kteří byli bezdětní.
Vdovec František Žaroský se znovu oženil a za manželku měl Arnoštu z Uhřic u Bučovic.
V druhém manželství byly děti: František, Miroslav - oba se odstěhovali mimo obec a
Zdeněk, který zůstává na domku. Za manželku má Helenu rozenou Vévodovou z Boškůvek.
Zdeněk s Helenou a dětmi nějaký čas bydleli v Ostravě, pak se přestěhovali zpět do
Moravských Prus a přistavěli si další byt ve dvoře. Měli děti: Zdeňka, která nějaký čas se
svými dětmi bydlela v bytě ve dvoře, ale později se odstěhovala do Vyškova, Lubomír, který

bydlí mimo obec a Hana, která s manželem Jiřím Večerkou z č. 141 obývají dodnes přední
část domu.
Dům č. p. 143
Dům u státní silnice do Boškůvek postaven v roce 1925. Majitel Jiří Pavlík z č. 1, t.č.
nájemce na Sokolovně s manželkou Hedvikou rozenou Šrámková z Dlouhé Vsi. Majitelé zde
zřídili řeznickou živnost, ale dlouho zde nebydleli. Odstěhovali se s rodinou do Kyjova. Dům
poté koupil a přestavěl František Pěnčík z č. 16 s manželkou rozenou Pavlíkovou z č. 109.
Také on zde až do znárodnění provozoval řeznickou živnost. Pěnčíkovi měli děti: Jan a Marie,
kteří se odstěhovali mimo obec. V roce 1961 se manželé Pěnčíkovi také odstěhovali (do
Prostějova) a dům koupil Vojtěch Kadlec z č. 20. Ten jej později prodal manželům Ladislavu
Diasovi z Boškůvek a jeho manželce Marii rozená Englová z Vážan. Manželé Diasovi jsou
majiteli a bydlí zde dodnes.
Dům č. p. 144
Dům na křižovatce do Boškůvek, byl postaven Jiřím Klvačem z č. 29 toho času v nájmu na
č.22, kde měl krejčovství. Dům byl postaven v novém slohu a dodnes má název „Vila“.
Manželkou byla Justina rozená Zouharová z Vážan. Později dům prodali a odstěhovali se do
Vyškova. Koupil ho František Zoufalý z Vyškova a pronajímal ho. Bydleli zde mimo jiných
Josef Pavlík s manželkou Marii rozenou Zbořilová a jejich dcera Františka, kteří se později
přestěhovali na č. 153. Dále Josef Pavlas s manželkou Marií rozenou Račanská z č. 33 s dětmi
Marií (odstěhovala se do Prahy) a Josefem, který se odstěhoval do Bratislavy. Manželé
Pavlasovi se později přestěhovali na domek č. 75. Dále zde bydlel Jan Večerka z č. 43
s manželkou Marií rozenou Trávníčková z č. 23, kteří se později přestěhovali do nájmu na č.
34 a nakonec do Brna. V roce 1965 dům koupil Bohumil Indrák s manželkou Vilmou a dětmi
Danuší, Olgou a Jiřím z Rychvaldu. V roce 1982 je dům prodán manželům Vasilovi a Anežce
Zánovým. Vasil v roce 2002 zemřel a vdova Anežka zde se svými syny bydlí dodnes.
Dům č. p. 145
Dům u státní silnice do Boškůvek postavil v roce 1926 Ladislav Ondra, toho času hostinský
na č. 14. Po postavení domu zde byla zřízena pošta. Nemocný Ondra však zakrátko zemřel a
dům koupil Josef Poledník z č. 27 s manželkou Emilií rozenou Martinková. Měli jediného
syna Miroslava, který se odstěhoval do Manerova. V roce 1980 jej prodal manželům Márii a
Václavovi Hájkovým, kteří se do obce přistěhovali z Čech. Mají děti: Václav, Zdeňka a
Milan, kteří jsou všichni odstěhovaní mimo obec. Manželé Hájkovi jsou majiteli dodnes.
Dům č. p. 146
Dům rovněž u silnice do Boškůvek, který postavil v roce 1927 Jan Černý z č. 28 s manželkou
Miloslavou rozenou Pavesková z č. 101. Jejich děti: Jan na č. 149 a Josef ve Vyškově. Jan
Černý zemřel a manželka Miloslava byla v domově důchodců v Pačlavicích. Dům prodali a
majitelem se stalo JZD Moravské Prusy, které jej v roce 1979 prodalo své člence vdově
Vlastě Pallové a ta je majitelkou dodnes.
Dům č. p. 147
Dům postaven na ulici Boškovská, který postavil v roce 1927 František Černý s manželkou
Marií rozenou Mikešovou. Manželé předtím bydleli na č. 92. Jejich děti: Marie - zemřela
svobodná ve věku devatenácti let, Blažena provdaná za Bohumila Letoše z Topolan, která
dům zdědila. Letošovi měli děti: Bohumil - na č. 31 a dcera Blažena provdaná Peričková,
která dům dědí a bydlí v něm se svým synem Pavlem dodnes.
Dům č. p. 148
Dům v ulici Za Kopci postavil v roce 1927 Josef Klvač z č. 90 s manželkou Amálií rozenou
Vojtkovou z Vážan. Klvačovi měli děti: Marie, Antonín, František - všichni mimo obec,
Božena provdaná za Karla Wachtla - postavili si nový dům č. 90, Ludmila - provdaná za
Emila Schustera od Poličky, která dům zdědila. Schusterovi měli děti: Ludmila, Josef a Jan,

kteří se odstěhovali mimo obec. V roce 1995 Emil Schuster dům přenechává své vnučce
Ludmile provdané Molitorisové, která zde se svým manželem a dětmi bydlí dodnes.
Dům č. p. 149
Dům byl postaven na pozemku tzv. Prozdol v roce 1927. Postavil ho Josef Kolomazník, rodák
z Orlovic s manželkou Annou rozenou Dobešová z č. 103. Kolomazníkovi měli děti: Josef odstěhován mimo obec, Jindřiška - provdaná za Jana Černého z č. 146 dům dědí a zůstává na
domku. Děti Černých: syn Svatopluk se odstěhoval mimo obec, dcera Jana provdaná
Brázdilová na č. 217. Vdova Jindřiška Černá zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 150
Dům postavil na pozemku tzv. Chmelínek v roce 1927 Antonín Pavéska z č. 110 s manželkou
Marií rozenou Obořilová z č. 68. Pavéskovi měli děti: syn Antonín, který bydlí na č. 68 a
dcera Anežka s manželem Janem Kusalou zůstali na domě. Kusalovi mají děti: Jan a Jiří, kteří
bydlí ve Vyškově. Vdova Anežka Kusalová bydlí na domě dodnes.

