Dům č. p. 61
Domek u Nových - manželka Kateřina ovdověla a provdala se za pana Valu. Jejich děti: Jan ženat v Boškůvkách, František ženat
v Topolanech, Marie svobodná dědí domek, který daruje neteři Valové z Topolan. Tato se pak provdala za Pavla Němce z
Vážan. Měli děti: Marii a Pavla, kteří se odstěhovali mimo obec a po smrti rodičů dům prodali. Nový majitelé - Jan Koudelka a
jeho družka Gabriela Fillipi. Gabriela se později odstěhovala do Vážan a vdala se za Zdeňka Loubala z Boškůvek. Jan Koudelka
zůstal na domě.
Dům č. p. 62
V domku bývali Večerkovi, kteří neměli žádné děti. Po jejich smrti převzali domek manželé Jan a Antonie Pavéskovi z Vážan.
Jejich děti: Jan ženat na Zelené Hoře, Emilie provdaná za Františka Špačka z č. 49. Paní Špačková byla dlouhá léta školnicí ve
škole. Dům nebyl opravován a byl zdevastovaný. V roce 1979 byl zbourán.
Dům č. p. 63
V tomto domě bydlel Josef Obořil s manželkou Marií roz. Kudličkovou z Vážan. Jejich děti: Josef a František - padli v první
světové válce, Julie provdaná Řičánková na č. 120, Antonie provdaná Kopcová na č. 133, dále Štefka, Berta a Františka provdané mimo obec, Marie provdaná za Stanislava Kroutilíka z Vážan, která dům zdědila. Tito mají děti: Stanislav, který bydlí v
Kroměříži a Marie provdaná Vránová, která má s manželem Hynkem syny: Hynek - bydlí v Ivanovicích a Zdeněk - bydlí v
Opavě. Marie a Hynek Vránovi jsou majiteli domu dodnes.
Dům č. p. 64
Domek majitelů Ondřeje a Antonie (roz. Trávníčková) Procházkových. Měli děti: Marie - provdaná Dobešová na č. 103,
Františka - provdaná za Jana Frýborta z Vážan. Měli syna Jana, který dům zdědil a později byl tajemníkem a předsedou bývalého
MNV Moravské Prusy. Jan Frýbort st. brzy zemřel a vdova se provdala za Františka Novotného z Ivanovic. Pro neopravování byl
dům zchátralý a v roce 1992 byl zbourán.
Dům č. p. 65
Domek u Matějků - Jan s manželkou roz. Vítkovou z Orlovic. Měli děti: Marie - provdaná Pavlíková na č. 109, Josefka provdaná Procházková. Domek převzala vnučka Antonie Kudličková rozená Pavlíková s manželem Janem Kudličkem, kteří se
později přestěhovali do Boršova u Moravské Třebové, kde také v roce 1956 tragicky zahynuli. Domek poté obývali Jaroslav
Kutálek s manželkou Jiřinou rozenou Pavlíkovou z č. 109 do doby, než sobě postavili vlastní dům na č. 151, ovšem již ve
vilovém stylu. Dům byl prodán Zemánkovým, kteří dům znovu prodali a odstěhovali se do Vyškova. Dům koupili manželé
Lampovi, kteří se odstěhovali do Kučerova a dům prodali manželům Janovi a Marii Vlčkovým z č. 136. Ti měli děti: Zdeňka provdala se za Luďka Navrátila - bydlí na č. 194, Miroslav a Lenka se odstěhovali mimo obec, Jan - dům zdědil, zůstal svobodný
a brzy zemřel. Po jeho smrti dům odkoupila obec z důvodu rozšíření cesty na hřbitov a v roce 2008 byl zbourán. Dům stával vedle
č. 70 až po cestu ke hřbitovu.
Dům č. p. 66
Zemědělská usedlost (cca 2,5 ha). Tato usedlost vznikla rozdělením podélně z usedlosti č. 33. Majitel Jan Kusala s manželkou
Kramerovou z Heršpic, měli děti: František - ženat na Zouvalce, Jan - ženat v Boškůvkách, Marie - svobodná ve Vyškově,
Antonín - zemřel svobodný, Alois - si postavil domek č. 99, Josef - ženat v Rychtářově a Matěj, který zdědil usedlost s
manželkou Annou měli děti: Marie - provdaná Gurková v Orlovicích, Alois - usedlost zdědil. Alois měl za manželku Marii
rozenou Kopcová z Boškůvek a spolu měli děti: František - v Brně, Marie - provdaná Slezáčková v Křižanovicích, Jan - ženat na
domku č. 150 s manželkou Anežkou rozená Pavésková, Josef ženat v Ostravě-Porubě. Po úmrtí Aloise a Marie Kusalových tuto
usedlost zdědil vnuk Jan Slezáček z Křižanovic, který bydlí ve Vyškově, je učitel a dům využívá jako chalupu k rekreaci.
Dům č. p. 67
Zemědělská usedlost čtvrtlán. Tato usedlost vznikla rozdělením z č. 21, za jakých okolností se tak stalo, bylo těžké zjistit. Bydleli
zde Kozákovi, později Josef Malý z Moravských Málkovic, který se oženil s vdovou po zemřelém Kozákovi. Jejich děti: Marie provdaná Trávníčková na č. 23, Jan - ženat na č. 51, Josef - zdědil usedlost a za manželku měl Amálii rozená Kroupová z č. 26.
Josef padl v první světové válce. Pozůstalé děti: Marie - svobodná na č. 159, Jaroslav - úředník, brzy zemřel a Josef, který
usedlost zdědil - oženil se s Jiřinou, rozená Bábková z Topolan. Neměli děti, tak si osvojili děvče Eriku, která se později provdala
za Josefa Šebelu z Ježkovic. Spolu měli děti Eriku a Josefa. Poté se rozvedli, Erika se znovu vdala za Olega Nováka ze Zlína a
spolu měli děti Oldřicha a Soňu. Když byl Soni 1 rok, tak Erika zemřela. Vdovec Oleg zde nějaký čas bydlel, ale později se
odstěhoval i s dcerou Soňou mimo obec. Na domě č. 67 zůstala dcera Erika z prvního manželství, která se provdala za Milana
Crkala z č. 198.
Dům č. p. 68
Domek u Obořilů bez dvorka a zahrádky. Říkalo se zde "u Lukášů". Lukáš Obořil s manželkou rozenou Semlerovou z Vážan měli
děti: Františka - zůstala svobodná na č.68, Marie - provdala se za Antonína Pavésky na č. 150 a měli spolu syna
Antonína. Po smrti Františky dědí domek č. 68 synovec Antonín s manželkou Jiřinou. Jiřina zemřela v roce 2005. Měli děti:
Antonín - ženat s Jitkou rozenou Pěnčíkovou na č. 84 a Alena vdaná Jarmarová, která bydlela s rodinou ve školním bytě na č. 175
a v roce 2009 se přestěhovali k tatínkovi na č.68.
Dům č. p. 69
Domek u Hřebíčků. Bývali zde Lokajíčkovi, Hájkovi a Hřebíčkovi. Ludvík Hřebíček pocházel z Oujezda u Brna, kde jako špatný
hospodář pozbyl zemědělskou usedlost. Jeho manželkou byla Marie rozená Zálešáková z č. 38. Měli děti: František - v roce 1947
si postavil domek na č. 197 a tam i zemřel, Jan - byl churavý, za manželku měl Anežku z Ivanovic a měli spolu děti: Ludmila vdaná v Kučerově, Břetislav - bydlí v Orlovicích. V roce 1970 dům prodali a nynějším majitelem je Bohumil Kozák z č. 108.

Dům č. p. 70
Na domku bydlel Mrňka František s manželkou Marií rozenou Račanská z č. 31. Měli děti: František - u policie v Ostravě,
Stanislav - u policie v Olomouci, Antonín v Letonicích, Jan ženat na č. 121, Cyril ženat ve Vážanech, Františka provdaná
Mazurová v Medlovicích, Marie provdaná Kutálková ve Vážanech, Adéla provdaná za Josefa Trávníčka na č. 187, která brzy
zemřela a vdovec si později vzal její sestru Andělu a bydleli na č. 187. Anděla s Josefem měli dceru Marii, která se provdala za
Miloslava Michele. Anděla v r.1969 zemřela a Josef se po svatbě jejich dcery Marie odstěhoval na výměnek na č. 70. Po smrti
Josefa v roce 1989 domek č. 70 zdědila dcera Marie, která ho později předala svému synovi Josefovi Michelovi a ten zde
dodnes bydlí.
Dům č. p. 71
Na domku bydlel Jan Dostálek s manželkou Františkou rozenou Klvačovou z č. 90. Jmenovaný Jan zemřel v první světové válce.
Měli děti: Jan - autodopravce a rozvozce mléka, byl ženat s manželkou Františkou rozenou Zálešákovou z č. 55, Josef - instalatér,
který nešťastně v r. 1940 zemřel na kole cestou do zaměstnání, Štěpán - u policie. Vdova Františka si postavila domek č. 126
a dům č. 71 přenechala vdova po Janu své sestře Marii, která měla za manžela Františka Klvače z č. 29. Marie a František
Klvačovi měli děti: Růžena - provdala se za Aloise Kudličku z č. 60 a postavili si ve dvoře č. p. 71 nový dům s č. 85, František elektrotechnik, odstěhoval se z obce, Jaroslav - měl za manželku Jaroslavu rozenou Vojtkovou z Vážan a měli spolu jediného
syna Jaroslava, který si postavil dům ve Vyškově. Jaroslava zemřela v roce 1991, Jaroslav st. v r. 2008 a po smrti rodičů syn
Jaroslav dům prodal. Majitelem je Zdeněk Marjánek.
Dům č. p. 72
Domek u Vojtků - postaven ve farské zahradě (nyní za zahradou školy). Měli děti: Marie - provdaná Tomášková na č. 96,
Františka - provdaná Račanská na č. 102 a Julie, která domek zdědila a provdala se za Jaroslava Kutálka z Vážan. Záhy však
zemřela, asi ve 27 letech. Zůstaly po ní děti Jaroslav a Julie. Pozůstalý vdovec se oženil s Františkou Klvačovou z č. 29 a postavil
si domek č. 185. Dům č. 72 převzala dcera Julie, která za provdala za Vojtěcha Říhu od Olomouce. Měli jednu dceru Jaroslavu,
která se vdala do Vyškova. Po smrti rodičů Jaroslava dům č. 72 prodala Julii Janákové z Topolan. Ta v roce 2008 zemřela.
Domek odkoupila od pozůstalých obec Prusy-Boškůvky a v současné době se připravuje povolení k demolici.
Dům č. p. 73
Na domku bydlel Jan Černý, rodák z Rybníčka s manželkou Františkou rozenou Novotnou z č. 35. Měli děti: Karel a Antonín oba se odstěhovali mimo obec, Františka - provdaná za Jana Marka (rodák z Valašska) a ti spolu měli děti: Vlasta - provdaná
Kalinová v Kroměříži, Antonie - svobodná, František - ženat s manželkou Marií rozenou Mykešovou z č. 92. Jejich děti: Marie zemřela svobodná ve věku 19 let, Blažena - provdaná Letošová na č. 147. Na domku zůstala svobodná Antonie Marková a když
zemřela, dům byl prodán. Novým majitelem se stal Jiří Pospíchal s manželkou Jaroslavou rozenou Horáčkovou. Později se
rozvedli a Jaroslava se s dětmi odstěhovala. Jiří Pospíchal v roce 2005 zemřel, ale pro velké zadlužení je tento dům stále v
dědickém řízení. Dům chátrá a nikdo v něm nebydlí.
Dům č. p. 74
V domku bydleli Vymazalovi. Měli děti: Karel - ženatý ve Vážanech, Jan - ženat ve Vážanech, František - ženat na č. 117 s
manželkou Františkou rozenou Pavlíkovou (padl v první světové válce), Alois, který bydlel jako čeledín v Herolticích,
Bernardýna - domek dědí a provdala se za Františka Vojtka z Vážan. Měli děti: František - zemřel mlád ve věku 19 let, Josef odstěhován do pohraničí (asi do Rázové), Anna - provdaná Šebestová na č. 139 - manžel Tomáš. Domek č. 74 byl v pronájmu a
bydleli zde Jan a Marie Šebestovi, potom Zbořil z Topolan. Když dům č. 139 převzal syn Vratislav, manželé Anna a Tomáš
Šebestovi se odstěhovali na svůj výměnek na č. 74. Po smrti rodičů dům č. 74 dědí jejich syn Vratislav, který bydlí na č. 139.
Dům č.p. 74 je v současné době neobydlený.
Dům č. p. 75
Podle dostupných materiálů a ústního podání zde bývalo skladiště zásob tzv. kontribuce pro případ hladu. Později se tvořily
fondy, kontribučenská záložna a fond ve Slavkově. Pokud se dalo zjistit, bývali zde Kroupa, Vrátníček, Řezníček a Kotouč.
Konstantin Kotouč a jeho sestra Marie, oba svobodní, vedli tichý mládenecký život. Přestože od č. 1931 byla obec
elektrifikovaná, na tento domek elektrika dlouho zavedená nebyla. Oba sourozenci Kotoučovi zemřeli v r. 1962 a domek koupil
Josef Pavlas s manželkou Marií rozená Račanský z č. 33. Měli spolu děti: Marie – provdaná v Praze a Josef – bydlí v Bratislavě.
Marie Pavlasová st. zemřela v roce 1995 a Josef Pavlas st. zemřel v roce 1996. Domek zdědil syn Josef Pavlas ml., který bydlí
v Bratislavě a dům č. p. 75 téměř nevyužívá, proto dům chátrá a je ve špatném stavu.
Dům č.p. 76
Na domku bydlel Jan Obořil s manželkou Františkou a spolu měli dva syny: František – ženat v Topolanech, padl v první světové
válce a Jan – vyučen tesařem tzv. mazalka, šejdíř nad všechny, který za svoje jednání měl zakázaný pobyt v mnoha městech.
Nakonec se usadil ve Vídni. Domek koupil Karel Lacina, dal jej své dceři Marii provdané Frgálové a bylo zde zavedeno řeznictví.
Manželé Frgálovi měli děti: Karel – měl za manželku Marii rozená Obořilová z Moravských Málkovic, Josef – měl za manželku
Marii rozená Hanáková z Vážan, oba se odstěhovali do Vyškova a František – byl ještě školákem, když se s ním rodiče Frgálovi
odstěhovali do Přerova v roce 1964. V témže roce dům od nich koupil synovec František Pořízek z č. 4 s manželkou Antonií.
Provedli velkou rekonstrukci celého domu i řeznictví, ze kterého udělali garáž. František a Antonie Pořízkovi jsou majiteli
dodnes.
Dům č. p. 77
Toto číslo měl původně majitel na Zouvalce. Jedná se o druhou polovinu z č. 37. Zakoupil ji Rudolf Hladký z č. 46 pro své syny.
Na části domu č. 37 býval syn František Hladký a na části domu č. p. 77 býval syn Vojtěch Hladký. Měli společný vjezd do
domu. Vojtěch se oženil do Vyškova a dům č.p. 77 neobýval – v roce 1997 jej prodal novým majitelům Dřínovskému a Coufalovi
z Brna, kteří zde také nebydleli. V roce 1999 byl dům znovu prodán – majitelé Miloš Dvořák a Olga Dvořáková Bergerová, kteří

jej v roce 2001 zbourali a přistavěli zde vchod a garáže k číslu 37. Stavební povolení vydáno v r. 2004 – tím toto číslo popisné
zaniklo.
Dům č. p. 78
Toto číslo měl původně majitel na Zouvalce. Tímto číslem byla označena samoobsluha prodejny JEDNOTY Vyškov, která byla
postavena v „akci Z“ spoluobčany z Moravských Prus v roce 1969. Prvním vedoucím nové samoobsluhy byl Vojtěch Hudec.
Byla postavena vlastně v zahradě domu č. p. 44 (býval tam mlat). V roce 1994 budovu od JEDNOTY Vyškov odkupuje Alena
Stloukalová, která ji dala do pronájmu Burešovi. V roce 1999 ji prodala p. Jiřímu Večerkovi z č. 211, který zde provozoval
obchod VENAS a pohostinství. V roce 2002 požádal o změnu užívání a obchod i pohostinství přestavěl na 2 byty, které
s manželkou Bedřiškou užívá dodnes.
Dům č. p. 79
Toto číslo měl původně majitel na Zouvalce. Jedná se o nový dům, který byl postaven v letech 1968 – 1971 v zahradě objektu č.
54. Postavil jej majitel Jan Zbořil z Moravských Málkovic a jeho žena Drahuše rozená Kroutilíková z č. 54. V roce 1992 dům č.
p. 79 Jan Zbořil upravil a postavil další vchod pro druhou bytovou jednotku pro svého syna Drahomíra s rodinou. Druhý syn Jan
ml. bydlí na č. 54.
Dům č. p. 80
Toto číslo měl původně majitel na Zouvalce. Jedná se o nový domek, který byl postaven v letech 1970 – 1972 Františkem
Večerkou z č. 43 s manželkou Alenou. Dům byl postaven v zahradě domu č. p. 141. Manželé Alena a František Večerkovi jsou
majiteli dodnes.
Dům č. p. 81
Toto číslo měl původně majitel na Zouvalce. Postaven nový dům jako 2 bytovka v letech 1971 – 1981 Františkem Marišlerem
s manželkou Jiřinou rozenou Mrňkovou z č. 121. Měli děti: Eva – provdala se a odstěhovala mimo obec, František – oženil se a
převzal dům č. p. 121 a Jiřina – provdala se za Josefa Večerku a zůstali spolu ve druhém bytě domu č. p. 81. V prvním bytě č. p.
81 bydlí vdova Jiřina Marišlerová.
Dům č. p. 82
Toto číslo měl původně majitel na Zouvalce. Byl postaven jako nový dům v roce 1975 v objektu č. p. 6. Majiteli jsou ing. Jan
Pavlík s manželkou Danou.
Dům č. p. 83
Toto číslo měl původně majitel na Zouvalce. Nový dům postaven v letech 1973 – 1977 v části obce, kde se říkalo „Za humny“ a
dnešní název je „Veverská“. Dům postavil František Solava s manželkou Evou.
Dům č. p. 84
Tento domek byl postaven jako samostatný v usedlosti č. 44, která byla v roce 1980 zbourána z důvodu rozšíření komunikace.
V sousedství dvora tohoto domku stávalo hasičské skladiště s nápisem „Bohu ku czi, bližnímu ku pomoci“ . Postavil jej Vincenc
Kalina, stolář z Bohdalic s manželkou Františkou rozenou Vojtkovou. Měli děti: Anna – zemřela na tuberkulózu ve věku 22 let a
Vincence, který domek zdědil. Vincenc Kalina st. brzy zemřel, vdova Kalinová se znovu provdala za Jana Večerku z Vrchoslavic
– Dlouhé Vsi a měli dceru Františku. Pak si koupili zchátralý dům č. 43, opravili jej a přestěhovali se tam i s dcerou. Dům č. p.
84 přenechali synovi Vincencovi, který se oženil a měl za manželku Julii rozenou Gajdošová z č. 50. Děti Julie a Vincence
Kalinových: Julie – zůstává svobodná, Jan – slouží u policie v Kroměříži a Marie – dědí domek, provdala se za Vojtěcha Hudce
z Bohdalic, který byl vdovec a měl syna Radoslava. Domek č. p. 84 byl v roce 1947 zbořen a na jeho místě byl postaven nový
jednopatrový dům. V přízemí tohoto domu byl obchod se smíšeným zbožím a sklady, které pak převzala JEDNOTA Vyškov.
Obchod zde byl až do roku 1969, kdy byla postavena nová samoobsluha JEDNOTY Vyškov. V prvním patře byl byt pro majitele
Vojtěcha a Marii Hudcovi, kteří měli děti: Radoslav – horník v Rosicích u Brna, Dalibor a Eva. Po smrti Marie se Vojtěch Hudec
i s dětmi Daliborem a Evou odstěhovali do bytovky do Vyškova a dům prodávali. V roce 1989 jej koupili manželé Antonín a Jitka
Pavéskovi, kteří zde bydlí dodnes.
Dům č. p. 85
Domek u Klvačů. Byl postaven ve dvoře domku č. p. 71 Aloisem Kudličkou z č. 60 a jeho manželkou Růženou rozenou
Klvačovou z č. 71. Měli jedinou dceru Marii provdanou za Vojtěcha Kutálka, který dům opravil a zvýšil – udělal zde dva byty.
Vojtěch a Marie Kutálkovi měli 3 dcery: Marie – provdaná Hasalová na č. 183 (později po rozvodu znovu provdaná Palíšková na
č. 132, zemřela v roce 2008), Růžena – provdaná Panáčková na č. 204 a Alena – provdaná Ryšková na č. 46. Po úmrtí Vojtěcha
v roce 1995 a Marie v roce 2001 dům zdědila vnučka Markéta Ryšková provdaná Slezáčková, která zde s rodinou bydlí dodnes.
Dům č. p. 86
Tento dům stával mezi domy č. 93 a domem č. o. 73 v uličce Horní Chaloupky – za školou. Majitelem domku byl František
Tomášek. Býval dlouhodobým obecním sluhou a byl také tzv. starším bratrem o poutích. Přitom také skončil svůj život, když se
vraceli z pouti z Jaroměřic a náhle se ztratil ve Sloupě, byl raněn mrtvicí. Měl děti: Jan na č. 96, Štěpán na č. 97, Vilemína
v Chudčicích, Marie na č. 119 a Anežka, která zůstala svobodná a domek zdědila. Později ho darovala své neteři Emílii na č. 96
provdané Hřebíčkové. Majitelé Emílie a František Hřebíčkovi si pak v roce 1947 postavili nový domek s č. p. 197 na tzv.
pozemku na „Prozdole“ a domek č. p. 86 prodali Anežce Hřebíčkové z č. 69. Dům byl neudržovaný, a proto byl zbourán. Toto č.
p. 86 dostal nově postavený dům v roce 1977 na rozdělené usedlosti z č. 11 – na výměnku byla postavena 2 bytovka. Majitelem je
Jiří Svobodník, který bydlí v 1. bytě s manželkou Janou a ve 2. bytě bydlí jejich syn Jiří s manželkou a dětmi.

Dům č. p. 87
Domek byl postaven v části usedlosti č. p. 26. Majitelem byl František Sedláček z č. 26 s manželkou Marií rozenou Křečkovskou
z č. 10 a měli spolu děti: Jan – obuvník ve Vyškově, Augustína – provdaná na č. 131 Račanská, Františka – provdaná Zouharová
na č. 140, Josefka – provdaná Žarovská na č. 142 a František – domek zdědil s manželkou Františkou rozenou Novotnou z č. 21
(byli bezdětní). Vzali si do výchovy neteř Oldřišku (dcera Josefky, která zemřela) a ta se později odstěhovala do Vyškova. Dům
po smrti tety a strýce Sedláčkových prodala. Majitelem je Milan Zezula z Brna a dům využívá k rekreaci.
Dům č. p. 88
Polovina domku je z č. 8. Majitelem byl Antonín Sedláček – krejčí a dlouholetý obecní sluha a ponocný. Měl za manželku Marii
rozenou Kudličkovou z č. 48. Jejich děti: Josef – v Topolanech, Apolonie – v Kvasicích, Bohuš – na Valašsku, Antonín a Jan ve
Vážanech, Anna – ve Vyškově a Hedvika, která se provdala za Dominika Jelínka ze Slovácka domek zdědila. V roce 1935 jej ale
prodali a postavili si nový dům s č. p. 182. Dům č. p. 88 koupil František Vlček z č. 45, upravil na tzv. výměnek a daroval ho své
dceři Zdeňce, která se provdala za Zdenka Cigánka z č. 103. Zdenek Cigánek zemřel v roce 2001 a vdova Zdeňka zde bydlí
dodnes.
Dům č. p. 89
Domek byl postaven v usedlosti č. 10. Majitel byl František Kroutilík, obuvník – rodák z Boškůvek. Později byl poštovním
výpravčím. Když byla zrušena pošta, byl zde zřízen obchod se smíšeným zbožím. Manželka Kroutilíka byla Rozálie, roz.
Novotná z č. 35. Měli děti: František – učitel, Konrád v Přerově, Žofie – provdaná Kusalová v Brně, Ladislav rovněž v Brně.
Ladislav dědí domek a prodává jej. Převodem na majitele vznikají komplikace, načež domek koupil Josef Schön s manželkou
Miladou, roz. Klvačovou z Vážan. Tito mají děti: Milada – provdaná Klimešová v Orlovicích a Milan – bydlí ve Vyškově. Když
manželé Schönovi zemřeli, syn Milan dům opravil a v roce 2006 prodal. Novými majiteli se stali manželé Barbora a Vlastimil
Hudcovi, kteří dům vlastní dodnes.
Dům č. p. 90
Majitelem byl Josef Klvač, dozorce u velkostatku. S manželkou Františkou měli děti: Františka – provdaná Dostálková na č. 126,
Theodora v Boškůvkách, Josef – domek dědí. Po vystavení nového domu č. p. 148 domek č. 89 prodal Josefovi Kopcovi t.č. kočí
na Novém Dvoře u Zmeškalů. Protože však v domku nikdo nebydlel, chátral, až musel být v roce 1946 rozebrán. Toto číslo pak
obdržel Karel Wachtel na nově postavený dům v roce 1956 v tzv. trati „Za Humny“. Karel Wachtel měl za manželku Boženu roz.
Klvačovou z č. 148. Tito byli bezdětní. Domek zdědila neteř Božena Minaříková, roz. Matějková z č. 123. Ta jej v roce 2000
prodala. Současnými majiteli jsou Lenka a Jiří Řezníkovi.

Dům č. p. 91
Byl pořízen z č. 17, z rodových poměrů měl několik majitelů. Býval zde Malý, Křečkovský z č. 14, později Anežka Křečkovská –
porodní babička, Gurka, Wachtel a posledně jej koupil Pěnčík z č. 10. Upravil domek k obývání pro Františku Trávníčkovou
z č.18 a ona jim postoupila jako tzv. „podsedek“ synovi Václava Pěnčíka z č. 18. Po smrti jmenované byl domek opraven a
bydlela zde Pavla Pěnčíková, která se provdala za Zdeňka Hanáka z Vážan. Později se odstěhovali do Vyškova. Dům odkoupil
obecní úřad a byla zde zřízena mandlovna prádla. Nyní mají tento dům v nájmu hasiči z Moravských Prus jako klubovnu pro
mládež.

Dům č. p. 92
Domek byl postaven v roce 1889, majitel Václav Starý měl za manželku Františku a byli bezdětní. Adoptovali si Marii
Mikešovou, která se provdala za Františka Černého z č. 19 a domek zdědila. V roce 1927 si postavili nový dům č. 147. Domek
č.92 prodali Josefovi Cigánkovi z č. 116 a jeho manželce Josefě, roz. Matějkové. Tito měli syna Josefa, který se odstěhoval do
Vyškova a dům prodal. Novým majitelem se stal Jan Kalina, který jej vlastní dodnes.

Dům č. p. 93
Domek postaven v roce 1890, majitel Karel Obořil, který měl za manželku Annu, roz. Zbořilová z č. 60. Měli syna Jiřího, který
byl zřízencem u železnice ve Svitavách. Protože zde nebydlel, měl domek časté nájemníky. Jiří Obořil jej obsadil až jako
důchodce. Po jeho smrti byl dům prodán. Nový majitel Jan Zbavitel z Brna jej užíval jako chalupář. V roce 1999 byl znovu
prodán – majitelem se stal Miroslav Raus, též chalupář.

Dům č. p. 94
Domek byl postaven v roce 1890, postavil jej tehdejší hajný Kadlec z č. 54. Přenechal ho své hospodyni a ta jej prodala Janu
Klvačovi z č. 29 s manželkou Marií, roz. Kovalovskou z Vážan. Mezi tímto domkem a č. 95 býval veřejný chodník a část
obecního pozemku, asi 6 arů, který jmenovaný odkoupil, uličku zastavěl a chodník i přes protest mnohých občanů zanikl. Mezi
sousedy o něj začal dlouhý a draze placený soudní spor, aniž komu přinesl užitek. Jejich děti: Marie – provdaná Mrňková ve
Vážanech, Františka – provdaná za Raimunda Medunu z Brna, bydlí ve Vyškově, domek zdědila a prodala. Novými majiteli se
stali Josef Procházka z Orlovic s manželkou Vojtěškou, roz. Černá z č.100. Na domku bydlí dodnes.

Dům č. p. 95
Hospodářské stavení postavené v roce 1893 pravděpodobně na obecním pozemku. Majitel Pavel Kroupa byl tesařský mistr.
S manželkou Marií měli děti: Marie – provdaná Hrabovská, Terezie – provdaná za Františka Skácela, který byl velice obratný,
snaživý a hospodárný kolář ze Lhoty u Vyškova. Jak rychle pracoval, tak i pil a zemřel – cestou z práce z lesa poblíž svého domu

uklouzl, padl na zem a zůstal mrtev. Měli syna Františka, který měl za manželku Hedviku z Německých Prus a byli bezdětní. Po
smrti Františka a Hedviky byl dům prodán. Nynějším majitelem je Ing. Vladislav Váňa.

Dům č. p. 96
Domek u Tomášků byl postaven vedle farské zahrady (nyní školská zahrada) v roce 1895. Majitel Jan Tomášek z č. 86
s manželkou Marií, roz. Vojtkovou z č. 27 měli děti: František – padl v první světové válce, Emílie – provdaná Hřebíčková na č.
197, Jan na č. 164, Marie – provdaná Kopcová ve Vyškově, Stanislav v Brně, Oldřich na č. 184, Nepomucena – provdaná
Štemberková na č. 191, Vlasta - provdaná Mišáková ve Vážanech, Julie, která zemřela ve 22.letech, Jiřina – provdaná za
Františka Vémolu, rodáka ze Zelené Hory. Jiřina domek zdědila. Když si s manželem Františkem Vémolou koupili dům č. p. 57,
tak dům č. 96 prodali Františce Račanské. Po její smrti byl dům znovu prodán a majiteli se staly Ludmila Michálková s dcerou
Ludmilou Trochtovou. Po smrti Ludmily Trochtové dům odkoupil obecní úřad a z důvodu dezolátního stavu byl v roce 2005
zbourán.
Dům č. p. 97
Domek u Tomášků postaven naproti farské zahrady v roce 1895. Majitelem byl Štěpán Tomášek z č. 86 s manželkou Kateřinou,
roz. Zbořilovou z č. 60. Měli děti: Hedvika – provdaná Novotná na č. 141, Jan na č. 174, Marie – provdaná za Bohumila Chytky
od Třebíče. Marie domek zdědila a měli děti: Bohumír – učitel, odstěhován mimo obec, Drahomíra – provdaná za Josefa Hudce
z Ježkovic, která domek zdědila a zůstala tam. Měli jediného syna Stanislava, který dům zdědil a majitelem je dodnes.

Dům č. p. 98
Domek postaven v roce 1896, majitel František Žaroský – rodák od Ždánic, s manželkou Marií, roz. Pospíšilovou z č. 59. Měli
děti: František na č. 142, Stanislav na č. 163, Marie na č. 157, Josef v Krnově, Jan ve Štemberku, Helena v Brně, Hedvika ve
Vyškově a Antonín, který domek zdědil a s manželkou Ludmilou měli děti: Drahomíra – bydlí ve Zlíně a Josef, který bydlí ve
Vyškově. Po smrti maminky Ludmily byl domek prodán v letech 1996 – 1998 byli majiteli Martin Artner a Lenka Hujčíková. Od
podzimu 1998 byl na základě darovací smlouvy majitelem domu Jan Gruza z Brna. V současné době je majitelem Jiří Zelený
z Brna, který dům prakticky nevyužívá.

Dům č. p. 99
Domek u Kusalů, postaven v roce 1902. Tento rodinný domek je z části usedlosti č. 34, která vznikla jejím rozdělením (žid
Vinglersberg, který usedlost č. 34 koupil, ji postupně rozprodával na části). Domek č. 34 byl jedním z posledních, který byl
pokryt slámou – doškem. Majitelem byl Alois Kusala z č. 66 s manželkou Marií roz. Vlčková z č. 10. Měli děti: Ladislav – na č.
194, Alois – náhle zemřel svobodný raněn mrtvicí, Bohuslav – žil v Čechách, Anna – domek zdědila a za manžela si vzala Aloise
Dokoupila z Vrbátek. Spolu měli jediného syna Jaroslava, který na domku bydlí dodnes.

Dům č. p. 100
Domek se postavil v roce 1902 jako další část z usedlosti č. 34, tentokrát část stájí, kterou rozprodával žid Vinglersberg. Majitel
Štěpán Černý s manželkou Marií, rozenou Obořilová z č. 63, bydleli na výměnku v nájmu na č. 30, než postavili č. p. 100. Měli
syna Ladislava, který domek zdědil a s manželkou Annou, rozenou Koplíkovou z Ratíškovic měli děti: Vladislav –
v Moravských Málkovicích, Vojtěška – provdaná Procházková na č. 94, Veronika – v Moravských Málkovicích. Domek byl
v roce 1957 znovu opraven. Když zemřeli rodiče Anna a Ladislav Černí, dům byl prodán majiteli Jaroslavu Vincourkovi
z Hlubočan, který zemřel svobodný. Zdědil jej jeho bratr Antonín Vincourek s manželkou Janou z Vyškova, který domek znovu
opravili a zmodernizovali. Po smrti Jany a Antonína byl dům prodán – v roce 2005 a současnou majitelkou je Marcela Šlapanská.

