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16. bfiezna 1939 k 18. hodinû za snûÏení a mrazu pfii‰lo do mûsta nûmecké voj-
sko - 4 Schützenrequiment, 13. motor aus Mähr. Schönberg. Dle vypravování by-
li vojáci ponejvíce ze severu Nûmecka. 

Stalo se pfied 80 lety 
v Boskovicích - pfiíchod

nûmeckého vojska

Obsadili budovy gymnasium, mû‰Èanskou ‰kolu,
obecní ‰kolu chlapeckou a obecní ‰kolu dívãí.
Pfiijelo asi 2 000 muÏÛ s oddíly dûlostfieleck˘mi
a strojními pu‰kami. 

Na námûstí po levé stranû postavili asi 50 kanonÛ
s vozy muniãními, v nûkteré ulici postavili kanony
v palebném postavení, v ulicích se fiadily auta doprav-
ní. Vojáci se chovali odmûfienû, lidí si moc nev‰ímali
a není známo, jaké oãekávali uvítání, jen pr˘ hledali
pobofiené domy a továrny, které pr˘ byly za nepokojÛ
zpusto‰eny a velmi se divili, Ïe jich nena‰li a Ïe ve
mûstû trvá úpln˘ klid a pofiádek. Obyvatelé si vojákÛ
tuze nev‰ímali a jen obzvlá‰tní zvûdavci pfii‰li na ná-
mûstí, aby shlédli, co si k nám ochránci pfiivezli. 

Vojsko mûlo strohou disciplínu, v mnoh˘ch pfiípa-
dech pfii cviãeních a pochodech dûlali vojáci dojem
pohybliv˘ch strojÛ. Rozkazy velících musely b˘ti
pfiesnû splnûny, neuspokojivé v˘kony byly pfiísnû

trestány, coÏ bylo pozorováno pfii Nachskseieren, kdy
cviãící poddÛstojník podal si postiÏeného, jak náleÏí.
Doprava vojska a v‰ech potfieb byla obstarávána mo-
torov˘mi vozidly. U kaÏdé ubikace byla pojízdná ku-
chynû, kde byly umístûné oddíly stravovány. Strava
byla vydatná, o vojsko jak pfii stravování, tak i v o‰a-
cení bylo dobfie peãováno. Vojáci nav‰tûvovali rádi
hostinec, kde si pochutnávali na na‰ich jídlech, fiízky,
klobásy, bílé peãivo byly hojnû vyhledávány. Ceny za
poÏitá jídla se jim jevily velice nízké, za veãefii plati-
li 5 aÏ 8 Kã, coÏ nebyla pfii stanoveném kurzu 1:10
ani 1 marka. Kolik u nás korun, tolik v Reichu platili
marek za ménû jakostní v˘robky. Vojáci i dÛstojníci
hojnû nakupovali v krámech zboÏí v‰eho druhu za ce-
ny pro nû velmi nízké. Stfievíce za 9 marek, 1 m suk-
na za 8 aÏ 15 marek v celé fií‰i nedostal. Pfied veliko-
noãními svátky, kdy mnozí dostali dovolenou, byly
krámy nakupujícím vojskem obloÏeny. 

Koncem bfiezna pfiijela do zahrady obecné dívãí ‰koly kuchy-
nû oznaãená âerven˘m kfiíÏem, Ïe bude stravovati chudobné
a podv˘Ïivou ohroÏené obãany. V prv˘ch dnech se lidé nehlási-
li pro podávaná jídla, aÏ pfiece neodolali a stavûli se do fiady, aby
vyãkali, aÏ nûmecké sestry zaãnou rozdûlovati. Zatím sestry pfii-
pravily fiadu mal˘ch i dospûl˘ch ÏadatelÛ s nádobami, dûtem
rozdávaly i kousky ãokolády, pfiiãemÏ pfiivolan˘ voják vyfoto-
grafoval prosící a podûlené uboÏáky, aby byl dÛkaz, jak nûmec-
ké vojsko pfiispívá obyvatelstvu. Po t˘dnu kuchynû odjela, hla-
dovûjící jiÏ byli nasyceni. 

Vojsko zÛstalo v mûstû do 20. dubna, kdy seznalo, Ïe jiÏ ho
tu není akutnû tfieba (obchody jiÏ byly vyprodány) a odjelo do
·umperka. Obyvatelstvo se tû‰ilo, Ïe Ïactvo zase pÛjde do ‰ko-
ly, neboÈ od pfiíchodu nûm. vojska nebylo vyuãováno. Správû
mûsta nastala povinnost zahladiti stopy, které vojsko v budo-
vách i na ulicích zÛstavilo. 
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