Dům č. p. 181
Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č.
103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej
předali neteři Marii roz. Louzová z č. 55 s manželem Milanem Bartošem rodáka z Vážan,
který již zemřel. Měli jediného syna Milana, který se odstěhoval do Brna. Nyní bydlí na domě
vdova Marie Bartošová.
Dům č. p. 182
Dům za kopci postavil v r. 1936 Jelínek Dominik rodák ze Slovácka s manželkou Hedvikou
roz. Sedláková z č. 88. Děti: Anna a Marie se odstěhovaly mimo obec, syn Jan zůstává na
domku. Jeho manželka Marie-Anna, která již zemřela, pocházela od Dunajské Stredy. Jejich
děti: Marie bydlela krátce se svoji rodinou na školním bytě v Mor. Prusích v r. 1984 se
odstěhovali do Mor. Málkovic. Po smrti Jelínka Jana st. - byl dům prodán. Noví majitelé jsou
manželé Radek a Lucie Cupákovi.
Dům č. p. 183
Domek na Zouvalce postavila v r. 1936, Místní národní jednota z Vyškova a osídlila rodinami
s dětmi, aby tak posílila menšinovou školu v Terešově. Stavebníkem byl Müller František. Po
převedení Zouvalky do správy Vyškova zůstalo v Moravských Prusích č. 183 volné. V roce
1978 bylo přiděleno novému domu postavenému v nově se tvořící ulici pod Kulturním
domem, dnes všeobecně uznaným názvem ulice Veverská. Rodinný domek postavili v letech
1976 až 1978 manželé Vladimír Hasala rodák z Topolan s manželkou Marií roz. Kutálková
z č. 85. Později se rozvedli a na domě zůstal Vladimír Hasala, který zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 184
Dům Za Kopci postavil v roce 1936-1937 Tomášek Oldřich z č. 96 s manželkou Marií roz.
Pavlasovou toho času z č. 14 (její rodiče byli na hostinci jako nájemníci). Měli jediného syna
Oldřicha, který se odstěhoval do Vyškova, ale dům užívá do roku 2009 jako rekreační. V roce
2009 dům prodal - nynější majitelkou je Slezáková Jitka z Topolan.
Dům č. p. 185
Dům u státní silnice do Vyškova postavil v letech 1936-1937 Kutálek Jaroslav s manželkou
Františkou roz. Klvačová, do té doby oba bydlí na domku č. 72. Ten předali dceři Julii
z prvního manželství Jaroslava - provdané Řáhové. Kutálek Jaroslav s Františkou měli 3
dcery: Zdenku - provdaná Bugnerová v Topolanech ; Žofii - provdaná Palíšková ve Vážanech
a Františku - provdaná Růžičková - mimo obec. Po smrti rodičů byl dům prodán. Od roku
1970 jsou vlastníky manželé Josef Mach z Orlovic a Anděla roz. Kusalová z Boškůvek.
Dům č. p. 186
Dům v ulici Návdavky postavil v letech 1936-1937 Trávníček Josef z č. 13 později č. 158
s manželkou Annou rodačka ze Lhoty u Pačlavic. Jejich děti: synové Jaroslav, Josef, Jiří,
František, Zdeněk a dcera Marie se odstěhovali mimo obec, dcera Anna - provdaná za Miloše
Sedláčka z Vážan zůstává na domku dodnes.

Dům č. p. 187
Dům stojí v ulici Návdanky, postavil ho v roce 1936-1937 Trávníček Josef z č. 22
s manželkou Adélou roz. Mrňková z č. 70. Měli 2 dcery: Drahomíru - provdaná za Krátkého
Jaroslava na č. 170, Marie - provdaná za Miloslava Michele rodák ze Zouvalky zůstává na
domku. Josef Trávníček brzy ovdověl a v druhém manželství měl za manželku Adélinu sestru
Andělu roz. Mrňková z č. 70. Později se oba manželé odstěhovali na dům č. 70 a dům č. 187
přenechali manželům Miloslavu a Marii Michelovým

Dům č. p. 188
Dům Za Kopci postavil v r. 1937-1938 Trávníček Rudolf z č. 13 (č. 158) s manželkou Aloisií
roz. Pospíšilová z Radslavic. V roce 1945 se manželé odstěhovali k Moravské Třebové a dům
pronajímali. Obývala ho svobodná Františka Račanská z č. 119 se svojí dcerou Štěpánkou. Od
roku 1961 bydlí manželé Trávníčkovi opět krátce v obci. V roce 1964 dům prodávají JZD
Mor. Prusy a stěhují se do Boršova. Dům poté obývají a později ho kupují manželé Oldřich
Crhonek rodák z Vážan a Helena roz. Moučková, předtím oba bydlící v Rybníčku. Děti
Crhonkovy: syn Vlastimil se odstěhoval mimo obec a dcera Helena - provdaná za Stanislava
Hudce z č. 97 zůstává na domku dodnes.

Dům č. p. 189
Dům u státní silnice k Vyškovu postavili v letech 1936-1938 manželé Silvestr a Růžena
Rolkovi z č. 24, jako svůj výměnek na dožití. V roce 1983 dům koupil a zvýšil o jedno patro
František Klíč s manželkou Ludmilou. Udělali dvou bytový dům. Ludmila zemřela a
František Klíč je majitelem domu dodnes.
Dům č. p. 190
Dům na Chmelínku byl postaven v letech 1937-1938. Postavil ho Josef Vincourek ml. z č.
115 s manželkou Julií roz. Pavlíková z č. 109. Děti Vincourkovy: dcera Jiřina a syn Miroslav.
Jiřina, provdaná za Kaňku Rostislava z Tučap měli syna Rostislava a dceru Hanu se po sedmi
letech na domku s rodiči přestěhovala se svojí rodinou do Vyškova. Syn Miroslav
s manželkou Ludmilou roz. Rozmarýnová z Boškůvek a dětmi Petrem a Zuzanou bydleli
s rodiči na domku do roku 1973, kdy se také přestěhovali do Vyškova. Po rozvodu manželství
se Miroslav vrátil zpět na domek, tam i tragicky zemřel. Dům v roce 1994 byl prodán a
vlastníky jsou dodnes manželé Milan a Růžena Bechovi.
Dům č. p. 191
Dům postavil v roce 1936-1938 Štemberk Bedřich - rodák z Čech, s manželkou
Nepomucenou roz. Tomáškovou z č. 96. Mají 2 syny: mladší syn Josef se odstěhoval mimo
obec ; starší syn Jan zůstává na domku s manželkou Alenou roz. Petrželová z č. 155 mají syna
Petra. Po rozvodu manželství se Alena se synem Petrem stěhují do Vyškova. V druhém
manželství má Jan za manželku Blanku rodačku z Vyškova, která zde po úmrtí manžela bydlí
se synem dodnes.
Dům č. p. 192
Dům v osadě Zouvalka postavili v roce 1938-1939 manželé Jan a Kristina Zouharovi ze
Zouvalky. Po změně státní správy na Zouvalce do Vyškova bylo č. 192 přiděleno novému
domu v Moravských Prusích v ulici „Veverská“. Dům postavili v roce 1977-1981 Jaroslav
Pavézka z č. 58 s manželkou Alenou rodačkou z Račic, kteří zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 193
Dům na Chmelínku postavili v r. 1939-1940 manželé Černý Bohuslav z č. 28 s manželkou
Františkou roz. Matějková z č. 101. Děti: synové Bohuslav, Miloslav a Antonín se odstěhovali
mimo obec. Dcera Františka - provdaná za Miloše Zouhara z Vyškova zůstává na domku a
bydlí zde s rodinou dodnes.
Dům č. p. 194
Dům na Chmelínku v roce 1940 jej postavil Kusala Ladislav z č. 99. Manželka Emilie se
přistěhovala do obce z Bludovic u Ostravy. Manželé byli bezdětní. Kusala Ladislav zemřel a
vdova se odstěhovala do penzionu. Dům v roce 1987 prodala. Vlastníky domu jsou dodnes
manželé Ludvík a Zdeňka Navrátilovi - předtím bydlící na č. 161.

Dům č. p. 195
Dům na Zouvalce postavili v r. 1940 manželé Jan a Pavla Studnařovi z Manerova. Děti: Jan,
František a Zdenek. Od roku 1955 zde bydleli v nájmu manželé Ján Brza s manželkou
Josefou. Ján - rodák od Zvolena (bydlel předtím ve Vyškově), manželka Josefa se
přistěhovala z Nového Jičína. Po převedení správy na Zouvalce do Vyškova bylo č. 195
přiděleno v Moravských Prusích novému domu na Chmelínku. Dům „OKÁL“ postavili v r.
1977-1980 manželé Alois a Jarmila Kydalovi t.č. bydlící na školním bytě č. 175, kteří na
domě bydlí dodnes.
Dům č. p. 196
Dům na místě zvaném Prozdol - při státní silnici do Vážan, postavil v roce 1940 Dobeš Josef
z č. 103. Manželka Božena roz. Kopcová z Boškůvek. Děti: Josef, Božena, Eva a Marie bydlí
mimo obec. Rodiče zemřeli a syn Josef nyní užívá dům jako rekreační.
Dům č. p. 197
V nejjižněji položeném místě obce, dříve zvaném Prozdol a v dnešní ulici Za Kopci, postavili
v r. 1947 svůj dům s malým hospodářstvím manželé František a Emilie Hřebíčkovi z č. 86
(později byl dům zbourán - stával mezi domy č. 93 a č. 73). Měli jedinou dceru - Jarmilu
provdaná za Jakuba Kolaříka z Medlovic, kteří zůstali na domku. Manželé Kolaříkovi měli
rovněž jedinou dceru Jarmilu - její manžel Karel Hofman, rodák od Mělníka, kteří společně
dům dodnes obývají.
Dům č. p. 198 - čtyřbytovka
Investorem dvou čtyřbytových domů postavených v naší obci bylo okresní bytové družstvo
Bučovice. Byty byly určeny pro zaměstnance zemědělského družstva. První bytovka č. 198
byla postavena Na Hatích v letech 1977-1979 a prvními jejími nájemníky se v prosinci 1979
stali manželé Crkalovi z Vážan.
PRVNÍ BYT:
-od roku 1980 obývají manželé Václav a Věra Pospíšilovi z Vážan, kteří se v roce 2009
odstěhovali do Boškůvek a na bytě nyní bydlí jejich dcera.
DRUHÝ BYT:
-obývali manželé Petr a Lenka Ryšánkovi se synem Petrem a dcerou Lenkou. Rodina se
přistěhovala z Drysic a byt obývali do roku 1983, když se odstěhovali do Čech. V témže roku
se na byt nastěhovali manželé František a Ludmila Klíčovi z Věžek se syny Františkem a
Reném. Rodina zde pobývala po dobu rekonstrukce svého zakoupeného domu č. 189. Další
nájemníci tohoto bytu byli manželé Vladimír a Dajána Bubeníkovi a synové Lukáš a
Vladimír. Po dostavbě nového řadového domku ve Vážanech se v roce 1991 z bytu
odstěhovali. Novými uživateli bytu se stali manželé Petr a Helena Klvačovi se svými dětmi,
kteří se v roce 2012 odstěhovali do Topolan.
TŘETÍ BYT:
-obývali, jak již bylo uvedeno manželé Milan a Alžběta Crkalovi bydlící předtím ve
Vážanech. Po rozvodu manželství se Milan odstěhoval do Čech a Alžběta zůstala s dětmi na
bytě. Alžběta se znovu provdala za Kudličku Leopolda z č. 108 a společně zde bydlí dodnes.
ČTVRTÝ BYT:
-první nájemníci od r. 1980 byli manželé ing. Evžen a ing. Jana Brázdilovi roz. Černá z č. 149
s dcerou Naďou a synem Evženem. V roce 1991 se rodina přestěhovala na nový rodinný dům
č. 217. Od toho roku jsou uživateli bytu manželé Zdeněk a Lenka Rumlerovi se svými dětmi.
Dům č. p. 199
Budovu bývalé rolnické mlékárny postavilo v roce 1909 místní mlékařské družstvo. Budova
byla dlouhá desetiletí bez čísla popisného. Teprve v roce 1980 jí bylo přiděleno číslo 199.
Dodatek z kroniky: „Dne 21. března 1909 bylo založeno „Rolnické mlékařské družstvo“ pro
Mor. Prusy a okolí kvůli lepšímu zpeněžení mléka a mléčných výrobků. Krásnou mlékárničku
vystavěl p. František Pešek, stavitel z Vyškova.“

Dům č. p. 200
Vlastníky domu postaveného v letech 1978-1980 při státní silnici do Vážan, v bývalé zahradě
domu č. 95, jsou manželé Miroslav a Dana Pacákovi, předtím bydlící na č. 187, kteří zde
bydlí dodnes.
Dům č. p. 201
Dům na Chmelínku postavil v letech 1978-1981 Jan Hladký z č. 38 s manželkou Martou roz.
Tomášková z Mor. Málkovic a to na pozemku Janových rodičů - v zahradě domu č. 38.
Manželé zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 202
Dům v ulici Veverská postavil v letech 1977-1980 Zdeněk Pospíšil rodák z Pustiměře,
s manželkou Drahomírou roz. Kutálková z č. 104, kteří zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 203
Dům postaven v ulici Veverská v letech 1977-1981 postavil jej Jiří Špičák z č. 122
s manželkou Karlou roz. Čížková z Vážan. Jiří v roce 2004 zemřel a na domě bydlí dodnes
v jedné části Karla a ve druhé části syn Martin s rodinou.
Dům č. p. 204
Postaven na ulici Veverská v letech 1976-1982 ho postavil Panáček Dominik s manželkou
Růženou roz. Kutálková z č. 85, kteří zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 205
Dům stojí po pravé straně státní silnice do Vážan. Postavil ho v letech 1977-1982 Vlastimil
Vejmola z č. 134 s manželkou Ilonou roz. Vojtková z Vyškova v zahradě č. 134, kteří zde
bydlí dodnes.
Dům č. p. 206
Dům byl postaven v ulici Veverská v letech 1977-1983. Postavil jej Bugner Miroslav rodák ze
Smržic u Prostějova s manželkou Emilií roz. Müllerová z č. 130. Po rozvodu se Miroslav
z obce odstěhoval. Bugnerová Emilie zemřela v roce 2003 a na domě zůstal bydlet jejich syn
Miroslav s rodinou.
Dům č. p. 207
Další z nových rodinných domů v ulici Veverská, v sousedství domu č. 204. Byl postaven
v letech 1977-1982. Postavil ho Vlček Jan z č. 47 s manželkou Bohumilou z Jemnice, kteří
zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 208
Samostatně stojící dům v ulici Milíř, postavil v letech 1978-1983 Suchomela František z č.
115, který zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 209 - čtyřbytovka
Druhý ze dvou čtyřbytových domů v naší obci, jehož investorem bylo Okresní bytové
družstvo Bučovice, byl postaven v ulici Veverská v letech 1980-1982. Pro zaměstnance JZD.
PRVNÍ BYT:
-obývali od r. 1983 Křivánek Miroslav a Jaroslava Teplá se svými syny Milanem a Pavlem.
Do obce se přistěhovali ze Svitavska a na bytovce bydleli do konce r. 1988, kdy se všichni
odstěhovali do Vážan. Od r. 1989 až dosud jsou uživateli bytu Lacko Ludvík s manželkou
Marcelou a dcerami.

DRUHÝ BYT:
- obývali od r. 1983 Bednařík Alois s manželkou Renatou v Vyškova. Alois v r. 1999 zemřel
a Renata zde bydlí s dcerou Žanetou dodnes.
TŘETÍ BYT:
-obývají od r. 1983 manželé Pavel a Eva Vejrostovi z Vyškova se syny Davidem a Pavlem.
Po rozvodu manželství se oba odstěhovali mimo obec a na bytě bydlí jejich syn Pavel s
rodinou.
ČTVRTÝ BYT:
-obývají již od r. 1983 manželé Pavel a Anna Krátcí, předtím bydlící na č. 155 se svými
dětmi.
Dům č. p. 210
Dům v ulici Návdanky v bývalé zahradě domu č. 95, postavil v letech 1978-1984 Vlček Milan
s manželkou Magdalenou rodačka z Lulče, kteří zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 211
Na pozemku svých rodičů si v zahradě domu č. 43, postavil v letech 1981-1985 rodinný dům
Večerka Jiří s manželkou Bedřiškou roz. Otáhalová z Dražovic. Později se manželé
Večerkovi odstěhovali na dům č. 78 a na domě č. 211 zůstal bydlet jejich syn Jiří s rodinou.
Dům č. p. 212
Dům v ulici Návdanky v bývalé zahradě domu č. 95, postavil v letech 1982-1985 Vejmola
Jaroslav z č. 134 s manželkou Annou roz. Pospíšilová z Ostravy (později z Boškůvek), kteří
zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 213
Dům v ulici Návdanky v bývalé zahradě domu č. 95, postavil v letech 1983-1986 Dostálek
Milan z č. 126 s manželkou Evou roz. Tynklová z Medlovic jako dvoubytovku, kteří zde
s dětmi bydlí dodnes.
Dům č. p. 214
Poslední dům stojící po levé straně státní silnice do Vážan postavil ho v letech 1982-1986
Kilián Jaroslav z Hoštic-Heroltic s manželkou Janou roz. Dočkalová z č. 125. Po úmrtí
Jaroslava st. na domě bydlí Jana se synem Jaroslavem.
Dům č. p. 215
Dům je postaven podél silnice v zahradě domu č. 10. Postavil jej v roce 1985-1988 Jeřábek
Svatoslav z Chvalkovic u Bučovic s manželkou Annou roz. Penčíková z č. 10. Po rozvodu
manželství se Svatoslav st. odstěhoval mimo obec a Anna zde s dětmi bydlí dodnes.
Dům č. p. 216
V proluce mezi domy č. 27 a č. 178 postavil v letech 1986-1989 rodinný dům Palla Jan z č.
146 s manželkou Hanou roz. Vymazalová z Boškůvek z č. 34, kteří zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 217
Dům typu „OKÁL“ byl postaven v letech 1989-1992 v ulici Za Kopci (Prozdol). Majitelé
domu manželé Brázdilovi Evžen a Jana roz. Černá z č. 149 - bydleli předtím na bytovce č.
198. Dům byl postaven v zahradě č. 149.
Dům č. p. 218
Třetí dům typu „OKÁL“ v naší obci. Tento byl postaven v letech 1990-1991 v ulici Dolní
Chaloupky na pozemku patřícímu k domu č. 95 v zahradě. Vlastníky nového domu jsou
manželé ing. Váňovi Vladimír a Květoslava, kteří se do obce přistěhovali z Vyškova, kteří
zde bydlí dodnes.

Dům č. p. 219 a 220
Část hospodářské budovy bývalého velkostatku stojící při státní silnici do Vyškova mezi
domy č. 82 a č. 2. Od parcely velkostatku byla součástí hospodářství ve vlastnictví Macka
Jana z č. 6. Později zde byly chlévy zemědělského družstva, nyní nebytové prostory ve
vlastnictví rodinných příslušníků původního majitele. Po reálném rozdělení budovy mezi dva
vlastníky bylo pravé části přiděleno č. p. 219 a levé části č. p. 220.
Dům č. p. 221
Rodinný dům v ulici Chmelínek postavil v letech 1998-2000 Panáček Dušan z č. 204
s manželkou Hanou roz. Řezníčková z č. 7. Po rozvodu manželství dům prodali manželům
Gerecovým.
Dům č. p. 222
Rodinný dům stojí v bývalé zahradě domu č. 141, postavil ho v letech 119-2002 Svoboda Jiří
z Hlubočan s manželkou Milenou roz. Večerková z č. 141, kteří zde s dětmi bydlí dodnes.

Dům č. p. 223
Farma ZOD Haná Švábenice.
Dům č. p. 224
Rodinný dům (dřevostavba) v ulici Milíř-Chmelínek postavili ho v letech 2004 Pavel Šebesta
- rodák z Přerova s manželkou Svatavou roz. Pecková z č. 171.
Dům č. p. 225
Dům je postaven na ulici Hatě, postavila jej Přibylíková Alena roz. Večerková z č. 80 v roce
2001-2006, která zde s dětmi bydlí dodnes.
Dům č. p. 226
Dům je postaven na ulici Hatě, postavili jej manželé Račanský František a jeho manželka
Marcela v letech 2005-2007. Do obce se přistěhovali z Vyškova.
Dům č. p. 227
Postavil ho v letech 2005-2008 na ulici Hatě, Večerka Josef z č. 81 s manželkou Vlastou roz.
Krejčí z Rostěnic.
Dům č. p. 228
Postavil ho v letech 2004-2008 Slezáček Pavel s manželkou Marcelou. Do obce se
přistěhovali z Vyškova.
Dům č. p. 229
Dům je postaven na ulici Hatě - poslední na pravé straně. Postavil jej v letech 2003-2007
Zálešák Josef s manželkou Vladimírou. Přistěhovali se do obce z Vyškova.
Dům č. p. 230
Dům je postaven nad č. 140 (Boškovská ulice), ale směrem na HONKY v zahradě
Račanských z č. 177. Postavil jej Zehnálek Ivan s manželkou Kateřinou, kteří bydleli předtím
na hájovně ve Vážanech.
Dům č. p. 231
Dům je postaven na ulici Milíř-Chmelínek postavila jej v letech 2007-2008 Zimmermannová
Olga rodačka z Boškůvek. Přistěhovala se do obce z Vyškova. Bydlí tam s ní i její matka
Jaroslava Zimmermannová, která bydlela v Boškůvkách č. 56.

Dům č. p. 232
Dům je postaven v zahradě domu Pallových č.p. 216 ; postavila jej v letech 2010-2012 dcera
Veronika s manželem Jaroslavem Vejmolou z č.p. 212.
Dům č. p. 233
Dům je postaven na Zákopčí ; postavili jej v letech 2010-2012 Michael Jičínský z Ivanovic na
Hané s přítelkyní.
Dům č. p. 234
Dům je postaven v zahradě domu Pekarových č.p. 3 ; postavila jej v letech 2009-2012 dcera
Květa s manželem Pavlem Vejrostou z č.p. 209.

Dům č. p. 235
Rodinný dům je postaven v ulici Milíř-Chmelínek a postavili jej v letech 2009-2013 manželé
Simona a Aleš Lozrtovi, kteří se do obce přistěhovali z Brna.

Dům č. p. 236
Rodinný dům je postaven v ulici Milíř-Chmelínek a postavili jej v letech 2008-2013 manželé
Hana a Jiří Kyprovi, kteří se do obce přistěhovali z Vážan.

