Dům č. p. 151
Toto číslo popisné bylo v roce 1927 přiděleno postavenému domu na katastrální hranici
Moravských Prus na bývalém panském pozemku zvané U Studýnky v těsné blízkosti
Boškůvek. Postavil ho Josef Obořil z Boškůvek s manželkou Marií rozenou Bachová. Tento
domek a dalších pět domů sousedních náleželo pod správu Moravské Prusy až do roku 1956.
V té době byly domy s novými čísly převedeny do Boškůvek a jejich jsou přidělovaná novým
domům v Moravských Prusích. Číslo 151 obdržel dům postavený na pozemku zvaném Za
Humny, dnes ulice Veverská. Postavil ho v letech 1955-1956 Jaroslav Kutálek s manželkou
Jiřinou bydlící toho času na 65. Kutálkovi měli děti: Antonie - odstěhovala se mimo domov,
Zdeňka - provdala se za Bohumila Müllera a zůstává na domě č. p. 151. Rodiče Jaroslav a
Jiřina Kutálkovi se odstěhovali do Vyškova i s vnukem Jiřím Kutálkem (syn Antonie, kterého
měla za svobodna). Müllerovi mají děti: Jana, Zdeňka a Magda - všechny se z obce
odstěhovaly. Bohumil Müller zemřel v roce 2007 a vdova Zdeňka v roce 2009 dům prodala a
odstěhovala se do Vyškova. Od roku 2009 jsou majiteli manželé Kateřina a Ondřej Kubíkovi.
Dům č. p. 152
Bývalá kolna a mlat velkostatku navazující na hlavní budovy. V roce 1927 jej při parcelaci
velkostatku koupil a pro hospodářské účely upravil Jan Sedláček z č. 7. Dále jej převzal a pro
bydlení přestavěl syn Jiří, který si vzal za manželku Anežku rozenou Mariánková z Pavlovic.
Sedláčkovi měli dvě dcery: Marie - žije v Čechách a Anežka žije ve Vyškově. Po smrti rodičů
byl dům prodán a koupili ho manželé Palíškovi z č. 132 a zařídili si tam dílnu. Po smrti Marie
Palíškové dům zdědili její děti z prvního manželství Radek Hasala a Vladimíra provdaná
Chujacová. V současné době je na domě firma na výrobu domácích potřeb.
Dům č. p. 153
Toto číslo měl původně dům, který v roce 1927 postavil Alois Kusala z Moravských Prus č.66
v těsné blízkosti Boškůvek. V roce 1956 bylo číslo 153 přiděleno obytnému domu, který byl
získán oddělením a rekonstrukcí druhé poloviny budovy bývalého „panského zámku“ velkostatku získané při parcelaci v roce 1927. Majiteli byli Julius Pavlík s manželkou Antonií
z č. 160. Přestavbu provedl jeho syn Josef Pavlík s manželkou Marií rozenou Zbořilovou
z Pustiměře, kteří bydleli s dcerou Františkou v nájmu na č. 144. Měli jedinou dceru Františku
- provdaná Kuchtičková, která dům zdědila. Františka má dvě dcery: Jana - odstěhovala se
mimo obec, Drahomíra provdaná Ženčáková se po rozvodu se svými dětmi vrátila zpět a
v současné době bydlí na domě se svojí matkou.
Dům č. p. 154
Rovněž toto číslo měl původně dům postavený u Boškůvek v roce 1927, kdy ho postavil
František Toman, rodák z Boškůvek. Domek byl získán přestavbou zde stojícího mlatu, který
postavil Josef Vincourek z č. 115. Od Vincourka koupil mlat Alois Hlavička, hostinský na
čísle 14 a předal ho nevlastní dceři Žofii provdané Ševčíkové. Tomuto přestavěnému domu
manželů Františka a Žofie Ševčíkových bylo v roce 1956 přiděleno číslo 154. Manželé
Ševčíkovi měli děti: syn František - odstěhován mimo obec, dcera Helena - zemřela ve věku
deseti let. Po úmrtí rodičů dům syn František v roce 1995 prodal. Majiteli byli manželé Juraj a
Marcela Horváthovi, kteří zde bydleli se svými dětmi. V roce 2006 dům prodali a odstěhovali
se do Orlovic. Novými majiteli se stali manželé Irena a Stanislav Jirouškovi z Brna, kteří zde
bydlí dodnes.
Dům č. p. 155
Dům u státní silnice do Vyškova postavil v roce 1927 na pozemku bývalé panské zahrady
Josef Petržela, rodák z Vážan s manželkou Františkou rozenou Trávníčková z č. 114.
Petrželovi měli děti: syn Alois - odstěhován mimo obec a dcera Alena provdaná Štemberková
ve Vyškově. Dům prodali a koupili jej manželé Anna a Jan Ludrovanovi s dětmi Danou,

Janem a Annou. Rodina se do obce přistěhovala z Krumvíře okr. Břeclav v roce 1968. Jan st.
tragicky zahynul na motorce. Děti Jan a Dana se odstěhovaly do Vážan, Anna provdaná za
Pavla Krátkého z Vyškova bydlí na č. 209. Dům 155 prodali. Nynějším vlastníkem je
František Klíč z č. 189 a bydlí zde s manželkou Jiřinou a dětmi.
Dům č. p. 156
Dům u Boškůvek postavil v roce 1927 Leopold Medek s manželkou Filoménou - oba
z Boškůvek. Stejně jako u č.p. 151 a dalších, i toto číslov bylo přiděleno od r. 1956 do
Moravských Prus. V roce 1978 bylo přiděleno číslo 156 nově postavené budově kulturního
domu, který byl postaven z mlatu a farní zahrady v „ akci Z“. 6.1.1978 byl slavnostně otevřen
tehdejším předsedou MNV Josefem Cigánkem a předsedou kulturní komise Janem
Štemberkem. Občané a hosté se sešli před KD a po otevření si ve vestibulu prohlédli výstavu
„Naše obec dřív a nyní“ a výstavku fotografií „Postup prací na stavbě KD“. Následovala
slavnostní schůze a vyhodnocení nejlepších brigádníků. Byli to: František Kroutilík z č. 41,
Karel Laidorf z č. 173, Miroslav Suchomel z č. 115, Bohumil Müller z č. 151, Antonín
Gajdoš z č. 161, Jan Jelínek z č. 182, Bohumil Cigánek z č. 103, Zdeněk Cigánek z č. 88,
Karel Wachtel z č. 90, František Večerka z č. 80, Jaroslav Krátký z č. 170, Alois Adler z č.
120, Pavel Němec z č. 61, Jaroslav Kutálek z č. 151, Bohumil Letoš z č. 147 a stálí
pracovníci: Theodor Řezníček z č. 118, Josef Toman z Boškůvek, Josef Dobeš z č. 196,
Antonín Surák z Mor. Málkovic, Josef Martínek z č. 36, Richard Toman z Boškůvek, Jan
Pospíšil z č. 59. O stavbu se také zasloužil Antonín Hladký, agronom JZD a funkcionář MNV,
který však v tomto roce zemřel. Hlavním organizátorem byl a nejvíce brigádnických hodin
odpracoval předseda MNV Josef Cigánek.
Bylo také poděkováno společenským organizacím za pomoc při výstavbě. Poté následoval
kulturní program vojáků, dětí a mládeže. Zahrála vojenská hudba a nakonec bylo podáno
občerstvení všem přítomným.
14.1.1978 se zde konala první svatební hostina v nové restauraci - kavárně - ženil se Jan
Pospíšil z Vážan.
28.1.1978 byla první svatební hostina v sále KD - ženil se Jan Hladký z č. 38 - nevěsta Marta
Tomášková z Mor. Málkovice.
Dům č. p. 157
Dům postavil v roce 1928 Jan Pavézka z č. 112 s manželkou Marií rozenou Šilerová
z Pavlovic. Domek byl postaven na pozemku zvaném Chmelnice, dnes „Na Hatích“. Měli
děti: Jan a Jaroslav. Dům byl v soudním řízení prodán a Jan Pavézka se později přestěhoval i
se svými dvěma syny zpět na č. 112.
Domek pak koupil Josef Vymazal rodák z Vážan s manželkou Marií rozenou Žaroskou z č.98.
Měli jedinou dceru Vlastu, která se odstěhovala do Košic a po smrti rodičů dům prodala. Od
roku 1990 byli vlastníky domu krátce manželé Luboš a Danuše Zedníčkovi z Brna a poté
manželé Michal a Jiřina Salibovi rovněž z Brna. Obě rodiny dům využívaly jen rekreačně.
Nynějším vlastníkem je Radovan Rosenberg, který zde bydlí s rodinou.
Dům č. p. 158
Dům byl postaven v roce 1928 na Chmelínku. Postavila ho Františka Trávníčková (vdova po
Františku Trávníčkovi - výměnkáří z č. 13) a její zůstalé děti. Syn Jan a dcera Františka se
odstěhovali do Vážan, Karel na Slovensko, Jiří do Budišova, Jaroslav na č. 186, Rudolf na č.
188 a později do Krnova, Oldřich do Moravských Málkovic a Ludmila s Aloisem - oba
svobodní - zůstali na domku. Když zemřeli, dům zdědila jejich neteř Marie Zachrdlová rozená
Trávníčková z č. 186.
Od roku 1980 jsou vlastníky domu Marie a Josef Zachrdlovi z Vyškova, kteří dům využívají
rekreačně. Nějaký čas zde bydlel i jejich syn Pavel s rodinou, kteří se v roce 2008 odstěhovali
do Drnovic.

Dům č. p. 159
Dům postavil v roce 1928 Václav Račanský z č. 8, když usedlost č. 8 předal své dceři Marii
provdané Žilkové. Nový dům č. 159 pak obdržel svobodný syn Stanislav pracující v Brně.
Ten ho však prodal vdově Amálii Malé z č. 67, která jej koupila pro svou svobodnou dceru
Marii a sobě na výměnek. Marie se později provdala za Jana Večerku z Vážan, ale byli
bezdětní. Dům pak zdědila Erika Malá (osvojené děvče) z č. 67, která jej prodala ing.
Stloukalovi a jeho manželce Aleně. Alena se odstěhovala mimo obec. Jiří Stloukal je
majitelem dodnes.
Dům č. p. 160
Část budovy bývalého „panského zámku“ velkostatku získal při jeho parcelaci v roce 1927
Julius Pavlík s manželkou Antonií rozenou Procházkovou z Moravských Málkovic. Julius
pocházel z č. 57 a do roku 1925 byl na velkostatku šafářem. V roce 1925 si pronajal prostory
hostince Sokola na č. 19.
Děti Pavlíkovy: Josef - bydlel krátce v Pustiměři, pak v nájmu č. 144 a od r. 1956 bydlí
z rodinou ve druhé upravé části budovy, která má č. 153; dále Ludmila - provdaná
Kroutilíková na č. 41, Františka - provdaná Pořízková ve Vyškově, Julie - provdaná za
Stanislava Sedláčka z č. 7, která nejprve bydlela na č. 7, ale později se přestěhovala na č. 160,
kde bydlela s manželem. Děti Sedláčkovy: Anna - provdaná Drnovská bydlí v Rousínově a
Marie, která je svobodná a je nynější majitelkou domu.
Dům č. p. 161
Dům postaven v roce 1928 Františkem Sedláčkem z č. 119, rodák z usedlosti č. 26 na
pozemku tzv. Chmelnice, dnes ulice na „Na Hatích“. Vzhledem k velkému zadlužení domek i
s pozemky prodal a odstěhoval se do Hamilton. Dům koupil Jan Gajdoš s manželkou
Jenovéfou rozenou Chudčíková z Topolan, toho času bydleli na č. 50. Děti Gajdošovy: Julie provdaná Kalinová odstěhovaná na č. 84 a Antonín, který zdědil dům. Antonín měl za
manželku Helenu rozenou Koplíkovou z Ratíškovic. Jejich děti: syn Vlastimil se odstěhoval
do Mor. Málkovic a dcera Marie se provdala za Ludvíka Navrátil z Kučerova. Navrátilovi
jsou majiteli domu dodnes.
Dům č. p. 162
Dům byl postaven rovněž v roce 1928 na Hatích. Postavil ho Jan Tomáš s manželkou Adélou
rozenou Pavéskovou z č. 110. Jejich děti: Jan se odstěhoval do Mor. Málkovic a Jaroslav na
č.164. Po úmrtí rodičů byl dům prodán a v roce 1987 jej koupili manželé Dominik a Hana
Plhalovi z Vyškova, kteří dům využívají rekreačně.
Dům č. p. 163
Dům v ulici Chmelínek postavil v roce 1928 Stanislav Žarovský z č. 98 s manželkou
Nepomucenou rozenou Vincourkovou z č. 115. Měli dvě dcery: Marie - provdaná Záhoříková
se odstěhovala do Karlových Varů a Božena - provdaná Plawetzová se odstěhovala mimo
obec. V roce 1963 se Božena přistěhovala zpět na dům i s manželem a synem. Dům přestavěli
a zvýšili o jedno patro. Manžel Otto zemřel, syn bydlí ve Vyškově a Božena Plawetzová bydlí
na domě dodnes.
Dům č. p. 164
Dům u Boškůvek postavil v roce 1929 Antonín Kovář rodák z Topolan s manželkou Andělou
rozenou Vojtková z Boškůvek. V roce 1957 bylo tomuto domu přiděleno číslo popisné
z Boškůvek.
Číslo 164 bylo přiděleno domu na Hatích, který v roce 1964 postavil Jaroslav Tomášek
s manželkou Helenou rodačkou ze Žďánic. Předtím bydleli v nájmu na č. 114. Měli dcery:
Jaroslava - bydlí v Rybníčku a Helena bydlí ve Vyškově. Po smrti Jaroslava zůstala na domě
Helena Tomášková sama a bydlí zde dodnes.

Dům č. p. 165
Dům byl postaven u Boškůvek v roce 1929. Postavil ho Bohumil Dobeš z Mor. Prus z č. 103,
který měl manželku Julii rozená Medková z Boškůvek. Jejich syn Vlastimil se odstěhoval do
Vyškova. V roce 1957 bylo tomuto domu přiděleno nové číslo z Boškůvek.
Číslo 165 bylo přiděleno novému rodinnému domu na Hatích. Přestavbou zde stojícího mlatu
Žilkových provedli v ltech 1975-1978 manželé Květoslav a Květoslava Hynkovi, toho času
bydlící na č. 168. Květoslav pochází z domu č. 44 (dům byl zbourán) a Květoslava rozená
Pavésková z č. 168. Hynkovi zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 166
Dům postaven v roce 1929 na pozemku bývalé panské zahrady. Majitelem byl Jiří Babák
rodák z Počenic s manželkou Františkou rozenou Večerková z č. 84, později č. 43. Jejich děti:
Jiří - zemřel v dětském věku, Jiřina - provdaná Pavesková se odstěhovala do Karviné, ale
v roce 1991 se přestěhovala zpět na č. 68 a Jan, který zůstává na domku s manželkou Marií
rozenou Müllerová z Vážan. Jan s Marií mají tři dcery: Jana - bydlí ve Vážanech, Hana - bydlí
v Hošticích a Marie v Medlovicích. Po smrti Jana v roce 2010 zůstává na domě vdova Marie.
Dům č. p. 167
Dům v ulici Chmelínek postavil v roce 1930 Josef Reška rodák z Medlovic s manželkou
Marií rozenou Martinková z č. 36. Měli tři syny: Josef a Miroslav se odstěhovali mimo obec,
Vladislav zůstává na domku s manželkou Zdeňkou rodačkou z Manerova. Měli syny Zdeňka
a Vladislava, kteří se odstěhovali mimo obec. Zdeňka zemřela v roce , Vladislav v roce 2009.
V současné době využívají dům jejich synové k rekreačním účelům.
Dům č. p. 168
Dům postaven v roce 1931 rovněž na Chmelínku. Postavil ho Josef Pavéska z č. 110 a předal
svému synovi Janovi. Jan má za manželku Štěpánku rozenou Pytelová z Letošova. Jan domek
opravil a zvedl o jedno patro - udělal tam dva byty. Jejich děti: Jan - odstěhován mimo obec,
dcera Květoslava s manželem Květoslavem Hynkem z č. 44 zde bydlí v druhém bytě až do
roku 1978, kdy se i s dcerami Zorou a Šárkou přestěhovali na nový dům č. 165. Po úmrtí
rodičů dům dostala vnučka Zora provdaná Ondráčková s manželem Janem z Brna. Byli
bezdětní. Zora zemřela v mladém věku a Jan Ondráček se odstěhoval do Brna. Dům odkoupili
zpět manželé Hynkovi a sestra Šárka provdaná Zbořilová s manželem. V současné době je
dům pronajímán.
Dům č. p. 169
Dům Za Kopci postavil v roce 1931 Rudolf Trávníček z č. 158 předtím na č. 13 s manželkou
Aloisií rozenou Pospíšilová z Radslavic. V roce 1933 byl dům z finančních důvodů prodán ve
veřejné dražbě. Koupila ho Antonie Račanská z č. 44 pro svoji dceru Marii - vdovu po kováři
Trněném v Mor. Málkovicích. Ta se i se svými nezletilými syny přestěhovala zpět do obce.
Synové Josef a Jiří se pak odstěhovali mimo obec. V roce 1988 koupil dům Zdeněk Bílý,
který je svobodný a dům v současné době využívá k rekreačním účelům.
Dům č. p. 170
Byl postaven v roce 1931 na hranicích obce při silnici do Vážan. Postavil ho Jan Krátký rodák
z Orlovic s manželkou Annou rozenou Zbořilová z č. 57 jako dvoubytový dům. V jednom
bytě bydleli rodiče Anny - Metoděj Zbořil s manželkou Annou, když předtím prodali dům
č.57. Ve druhém bytě bydleli Jan Krátký s manželkou Annou a měli dva syny: Jan odstěhoval se mimo obec a Jaroslav - zůstává na domku. Jaroslav Krátký má za manželku
Drahomíru rozenou Trávníčková z č. 187 a měli dva syny: Jaroslav - odstěhoval se do
Pustiměře a Miloslav, který zůstal na domku. Miloslav Krátký má za manželku Janku rozená
Botková z č.13. V současné době bydlí v prvním bytě vdova Drahomíra Krátká a ve druhém
bytě Miloslav s manželkou Jankou a jejich dvěma syny.

Dům č. p. 171
Dům byl získán přestavbou mlatu Josefa Pavésky z č. 110. V roce 1931 dokončený domek
převzala od Pavesky jeho dcera Františka provdaná za Ferdinanda Gurku rodáka z Drnovic,
toho času bydlící v pronájmu na č. 91. Po válce v době osídlování pohraničí se rodina
přestěhovala ke Krnovu a domek pronajímali. Bydlel zde František Kopec s manželkou Marií
rozenou Tomáškovou a poté František Julínek rodák z Pavlovic s manželkou Františkou
rozenou Štroblíkovou z č. 111. V roce 1963 domek koupil Antonín Pecka rodák z Mor. Prus,
ale od roku 1945 bydlící v Hlubočanech. Na domku udělal rekonstrukci a v roce 1964 se sem
přestěhoval s manželkou Marií rozenou Pektorová z Lysovic. V roce 1982 udělali menší
přístavbu domu a bydlí zde dodnes.
Dům č. p. 172
Je postaven v ulici „Zákopčí“ v roce 1931, rovněž z mlatu a postavil ho Jan Kudlička z č. 60
jako jednopatrový dům + stodola. Dal ho věnem dceři Augustině provdané za Konráda
Šebesty z Vážan. Děti Šebestovy: Konrád - bydlí ve Vyškově, Marie na domku a Jiřina
provdaná za Miroslava Řezníka rovněž zůstala na domku. V roce 1965 Řezníkovi upravili
dům ze stodoly a udělali další bytovou jednotku. V současné době bydlí v jednom bytě Marie
Šebestová a ve druhém bytě Jiřina a Miroslav Řezníkovi (syn Miroslav se odstěhoval do
Vyškova, syn Jiří bydlí na č. 90).
Dům č. p. 173
Dům postavil v roce 1931 Josef Reichman rodák z Bučovic s manželkou Marií rozenou
Vincourková z č. 115. Mají jedinou dceru Marii, která se provdala za Karla Laidorfa rodáka
z Křižanovic u Vyškova a zůstává na domku. Jejich dcery Marie a Karla se odstěhovaly mimo
obec. V roce 2001 se Marie Laidorfová a její matka Marie Reichmanová odstěhovaly do
penzionu do Vyškova a dům prodali. Novým majitelem byl Miroslav Čtvrtníček z Hoštic,
který v roce 2007 dům prodal. Novým majitelem se stal Michal Ambroz, který zde bydlí
dodnes.
Dům č. p. 174
Dům na Chmelínku byl postaven v roce 1931. Postavil ho Jan Tomášek z č. 97 s manželkou
Marií rozenou Trávníčková z č. 13. Měli dvě dcery: Marie - provdaná Třeštíková a Josefa
provdaná Landová - obě se přestěhovaly mimo obec. Po smrti jejich rodičů byl dům prodán.
Nynějším vlastníkem je Ing. Josef Mičík z Brna, který ho využívá jako rekreační.
Dům č. p. 175
Budova základní školy, kterou postavila obec Moravské Prusy v letech 1931-1932
rozhodnutím zastupitelstva tehdejších samostatných obcí Mor. Prusy a Boškůvky. Škola byla
postavena na pozemku bývalé farní zahrady, který byl směněn za pozemek obce.
„Masarykova jubilejní obecná škola“ jak byla oficiálně nazývána, byla kolaudována
1.prosince 1932, posvěcena, otevřena a předána do užívání 26. prosince 1932. Vyučování
bylo zahájeno 3. ledna 1933.
Školní byt, který je umístěn v budově školy, byl určen řídícímu učiteli/řediteli a jeho rodině.
Prvním uživatelem bytu byl od září 1934 Augustin Motal z Otnic. Ředitel Motal zde působil
až do odchodu do důchodu v listopadu 1950, kdy se s manželkou Ludmilou a dcerou Annou
odstěhovali do Vyškova. V témže měsíci nastoupil na místo ředitele školy Alois Koutný
z Vyškova. Byt s ním obývá manželka Ludmila a děti Alois a Ludmila. Syn Alois
s manželkou Marcelou rozenou Pavlíková z č. 6 se odstěhovalido Vyškova v roce 1965, dcera
Ludmila se odstěhovala v roce 1970 a v červnu 1972 se po ukončení funkce ředitele
odstěhoval i Alois s manželkou Ludmilou. Další ředitelé školy již do obce dojížděli a byt
neužívali. Krátce po odchodu Aloise Koutného se na byt přistěhovala nová učitelka Jarmila
Kydalová s manželem Aloisem a syny Radomírem a Petrem. Rodina užívala byt do roku
1979, kdy se přestěhovala na svůj nový rodinný dům č. 195. Od roku 1980 užívá byt Marie
Trávníčková rozená Jelínková z č. 182 s manželem Miroslavem a dětmi Michalem, Nikolou a

Zdeňkem. Marie ve škole pracovala jako školnice až do srpna 1984, kdy se odstěhovali do
Vyškova. V roce 1985 se na byt přestěhovala rodina Marie Šálkové rovněž školnice - manžel
Miroslav, děti Marie, Miroslava a Hana. Působila zde do roku 1987. Od roku 1987 užívala
byt školnice Alena Jarmarová s manželem Jaroslavem a syny Martinem a Michalem. Byt
užívali až do prosince 2009, kdy se přestěhovali na rodinný dům č. 68. V roce 2010 proběhla
přestavba školního bytu na novou třídu základní školy a přístavbou ve dvoře byly získány
prostory k rozšíření školní kuchyně a v 1. patře na šatnu pro žáky a kabinet pro ředitelku
školy.
Dům č. p. 176
Dům na „Chmelínku“ postavil v r. 1932 Jakub Machálek rodák z Vážan s manželkou
Františkou rozenou Štroblíkovou z č. 111. Měli děti: Františka provdaná Julínková bydlela
krátce v nájmu na č. 171, poté se odstěhovala do Vyškova a Josefka provdaná za Františka
Zálešáka z č. 179 bydlela nějaký čas na domku, ale v roce 1962 se odstěhovali do Vyškova.
Dům byl v roce 1995 prodán a novými majiteli se stali manželé Pavol a Františka Bučkovi,
kteří zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 177
Dům v Boškůvkách na katastru Moravské Prusy postavil v roce 1932 Ferdinand Pospíšil
z Boškůvek s manželkou Františkou rozenou Bachová z Mor. Málkovic. Dům měl číslo
popisné až do r. 1957, kdy přešel pod správu obce Boškůvky. Tehdy mu bylo přiděleno číslo
50 z Boškůvek.
V roce 1964 bylo přiděleno číslo 177 oddělené části rekonstruovaného domu č. 178 - od
rodičů získal tuto část Bohumír Račanský s manželkou Libuší rozenou Pořízková z č. 4. Jejich
dcery Zuzana, Ivana a Sylva se odstěhovaly mimo obec. Bohumír Račanský zemřel v roce
2007 a vdova Libuše se odstěhovala v roce 2010 do Ivanovic na Hané. Dům koupili manželé
René a Monika Lauterbachovi, kteří zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 178
Dům na okraji obce při tehdejší polní cestě do Boškůvek postavil v roce 1934 kolář Bohumír
Račanský z č. 33 s manželkou Rozálií z Radslavic. Měli tři syny: Josef odstěhován do
Boškůvek, Bohumír na rekonstruované a oddělené části tohoto domu č. p. 177 a Vladislav,
který zdědil dům s manželkou Drahomírou z Nových Hvězdlic, kteří zde bydlí dodnes (jejich
dva synové se odstěhovali mimo obec).
Dům č. p. 179
Dům byl postaven v roce 1934 v místě, kudy dříve vedla okresní silnice do Vážan. Dům
postavil František Zálešák z č. 121 a dal jej svému synovi Františkovi a jeho manželce
Boženě rozené Lacinová z č. 4. Měli děti. Drahomíra - provdaná za Aloise Lusku bydlí krátce
na domku, později se stěhují do Rychtářova, František s manželkou Josefkou rozená
Machálková bydlí na č. 176 a Miroslav se odstěhoval do Ivanovic. Dům prodali a novými
majiteli se v roce 1982 stali Lenka a Drahoslav Kusalovi, kteří předtím bydleli v Boškůvkách
u rodičů Lenky. Kusalovi zde bydlí dodnes, ale obě jejich dvě dcery se odstěhovaly mimo
obec.
Dům č. p. 180
Dům na Chmelínku postavil v r. 1934-1935 Antonín Matějek z č. 101 a předal jej své
svobodné dceři Klementýně. Do roku 1952 zde s ní bydlela již jako vdova její matka Jana
Matějková. Po smrti Klementýny byl dům prodán. Od roku 1987 jej vlastnili manželé Dana a
Bedřich Kazdovi z Brna, kteří ho užívali k rekreačnímu bydlení. Pak jej prodali a noví
majiteli jsou manželé Zetkovi, kteří ho dodnes také užívají k rekreačnímu bydlení.

