Protektorát Čechy a Morava (1939)
Nevesele se vstoupilo do roku 1939. Různá nařízení a opatření napáchala těžké křivdy.
Politický život se zjednodušil ustavením dvou politických stran – Strana práce (dělnická) a Strana
národní jednoty (občanská). I to se zdálo novým vládcům mnoho, a tak byla ustavena jedna jediná
Strana národního souručenství, lidem potajmu nazývaná „strana národního soužení“.
15. března 1939 o šesté hodině ranní, za velké vánice sněhové, překročila německá armáda hranice
naší republiky. Občany bydlící při silnici probudil hluk projíždějících vozidel.
Užaslým občanům se naskytl nezapomenutelný zlý zážitek. Ve vojenských otevřených nákladních
autech seděli po zuby ozbrojení němečtí vojáci, připravení ke střelbě. V mezerách mezi auty byla
zařazena polní děla s osádkami.
ČSR byla v té době už jedinou zemí ve střední Evropě, kde se jezdilo vlevo. Němci k nám vtrhli jízdou
vpravo, což se během okamžiku stalo dopravním pravidlem.

15. března vtrhli Němci do ČSR

16. března 1939 Hitlerovým dekretem vyhlášen protektorát Čechy a Morava. Republika skončila a
my se stali územím Říše. Protektorem ustanoven Konstantin von Neurath.
Hned po okupaci nastalo vyšetřování starých komunistů v obci (Josef Burián st., Vojtěch Hauer, Jan
Koča a Matěj Volf). Naštěstí jim nic závažného nemohli nacisté prokázat, takže je propustili.
Tlučenský občan V. Mála z č. p. 308, bývalý legionář z první světové války, chtěl se dostat do Francie,
jenže ho v Německu zadrželi a popravili.
Obecní zastupitelstvo ponecháno i se starostou Josefem Kouřilem ve svých funkcích. Němci okamžitě
dali do oběhu protektorátní bankovky s oboujazyčným tiskem. Zavedli policejní přihlášky pro
každého jednotlivce, děti se zapsaly do společné rodinné přihlášky. Tím dostaly úřady do evidence
každého občana.
Poněvadž v obci trvala velká bytová tíseň, odhodlalo se hodně přistěhovalých rodin postavit sobě
rodinný domek.
Stavebník rodinného domku se dvěma světnicemi dostal od Ústavu pro pomoc uprchlíkům subvenci
(peněžní podporu z veřejných prostředků na konkrétní účel) 14 000 Kč, stavebník jedné světnice
obdržel 9 000 Kč. Tím vznikla mezi silnicí a Pankráckou cestou postupně do r. 1941 celá nová čtvrť.
Společenský život se značně omezil, konány jen tři plesy o masopustě. Výhradní zábavou se stal
biograf, který byl vždy vyprodán. Před promítáním filmů povinně promítány aktuality, v kterých se
ukazovalo, jak německá armáda postupuje na všech frontách. Občanstvo tyto aktuality bojkotovalo a
přicházelo do kina až po nich. Učiněno nařízení, že kdo přijde do kina pozdě, musí počkat až na první
ze dvou přestávek.
Život se stal převelice těžkým.

