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ÚVODEM
Obec Lubná leží asi 4 km jihozápadně od města Rakovníka
v samém západu středních Čech, na železniční trati Rakovník –
Mladotice, která spojuje Rakovník s Plzní. Leží v mělkém, mírně
zvlněném údolí Černého potoka. V současnosti v ní žije kolem
800 obyvatel přibližně v 300 domech. Ve vesnici se nachází
kostel sv. Jiří patřící k farnosti Petrovice (dříve Panoší Újezd).

Tato naprosto obyčejná středočeská vesnice je známá převážně
historikům, a to archeologickými nálezy z mladší doby kamenné
(z období Gravettien) po činnosti našich předků - jedním z
nejrozsáhlejších komplexů v Čechách. Jednalo se pravděpodobně
o dílnu - výrobnu pazourkových rydel, škrabadel, čepelí.
V kulturní vrstvě byly nalezeny četné zvířecí kosti - pozůstatky
lovecké činnosti (kůň, sob, tur, jelen, nosorožec a snad i mamut.
Na jednom místě byl zjištěn patrně zbytek obydlí (s ohništi). 1)
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POKUS O REKONSTRUKCI DĚJIN OBCE
Podle běžných jazykových zvyklostí (a odborné literatury) se
zdá, že nejpravděpodobnějším původem jména obce je přenos
názvu z pojmenování vodního toku (potoka). Slovo lub znamená
ve všech slovanských jazycích stromovou kůru, a tedy by
znamenalo jméno Lubná (jako název potoka) vodu, jejíž hladina
byla někdy pokryta kousky kůry a ztrouchnivělými větévkami.
Čili z názvu potoka by se pojmenování přeneslo na název
vesnice na něm položené. Jestliže by jméno Lubná bylo přímo
názvem vsi, označovalo by ves s domy s lubnou (tedy kůrovou)
krytinou na střechách.2) Ve starých písemnostech lze najít i názvy
Lubno, Lubina, Luben či dokonce Hlubno, o nichž je možné se
domnívat, že sice mohou mít s naší obcí něco společného, ale
tato spojení nebyla nikde prokázána.
O
vzniku
obce
Lubná není zachován
žádný
písemný
doklad, podle něhož
by
bylo
možné
stanovit přesný rok
založení
obce.
V listině proboštství
litoměřického z roku
1057 se uvádí obec
Lubno, a na to se
odvolává rakovnický historik Jan Renner a později i
v monografii Senomaty Antonín Hajný. Počátky obce však
nejsou příliš jasné.
S největší pravděpodobností lze předpokládat, že současný název
obce byl obnoven až v roce 1315, kdy získal panství křivoklátské
rytíř Vilém Zajíc z Valdeka. Ten podle práva Starého města
pražského vydal listinu na vysazení dvora Lubná s právem
zákupním, a Jan Lucemburský při své návštěvě Křivoklátu
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listinou toto vysazení potvrdil. Dá se nadneseně říci, že obec
Lubná byla obcí královskou. Samotná vesnice byla zřejmě
založena až po parcelaci dvora, osadníkům bylo přiznáno 16
lánů, které obdělávalo 13 usedlých obyvatel.3)
Ke Křivoklátu patřila i po založení a tak každý majitel
Křivoklátu byl i majitelem obce. Mezi držitele panství patřil po
roce 1315 rytíř Vilém Zajíc, v létech 1532-1535 měl v zástavě
křivoklátské panství Petr Holý z Chrástu. V době, kdy
křivoklátské panství patřilo ke královské honitbě a přináleželo
přímo králi, byl nejvyšším správcem hejtman. Další zmínky o
Lubné se objevují v souvislosti se spory s panstvem nebo
sousedy.
Při dalším dělení panství v XVII. století se stalo, že Lubná spolu
s dalšími 16 obcemi připadla pod panství krušovické, ale veškerá
vrchní správa a administrativa zůstala na Křivoklátě. Pro
obyvatele Lubné to znamenalo jen, že robotovali na jiných polích
a pro jiného správce.
Během
třicetileté
války
se
zdejší
poddaní rozutekli a
těsně před šarvátkou u
Rakovníka,
předcházející bitvě na
Bílé Hoře, tudy prošla
jak armáda stavovská,
tak i císařská. Do roku 1648 tudy ještě prošla armáda nejméně
třikrát (i švédský generál Königsmark). Roku 1651 bylo v obci
jen 12 obydlených domů a 4 domy zcela pusté. Z 39 obyvatel
bylo 36 katolíků.4) V obci byla svobodná a výsadní rychta, k ní
náležela též svobodná krčma a dva dvorce, které byly po roce
1589 obsazené lidmi robotnými.
Roku 1654 si stěžovali osadníci Lubenští, že už nemohou staré
dávky platit. Mnoho let je 450 strychů5) dědin zarostlých a oni
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osívají jen 210 strychů. Dříve robotovali dva dny v létě a dva dny
na podzim, a nyní musí dělat vše, co se jim poručí. Prosili, aby
jim dávky v obilí byly změněny na peněžní.6)
Další zprávy jsou z roku 1749 a vztahují se k robotě. Robotou
s jedním párem koní bylo zatíženo 11 robotníků po 33 týdnů
v roce. Robotou s jedním párem volů nebyl zatížen nikdo a
robotníků bez vlastních potahů bylo 6 na 12 týdnů v roce.7)
V roce 1854 byla otevřena silnice z Rakovníka do Sence a v roce
1864 byla zprovozněna silnice z Rakovníka do Petrovic. Zřejmě
ji využila i pruská vojska táhnoucí na Plzeň, která v Lubné
několikrát přenocovala. V roce 1872 zasáhla Lubnou silná a
zhoubná povodeň. Po roce 1880 začíná rakovnický profesor
Kušta s vykopávkami (archeologickým průzkumem) na severním
okraji obce. A do konce století byla Lubná napojena i na
železniční dopravní síť, když bylo původní železniční vlečky
Rakovník – Brant (z roku 1872 - úzkokolejná – doprava uhlí)
částečně využito pro trať
Rakovník – Mladotice.
Tehdejší
obec
se
rozkládala kolem lokality
zvané Na vršku, což je
opravdu vršek nad zářezy
vyhloubenými vodou potoky a potůčky, z nichž
dnes existuje pouze
jediný s názvem Černý potok. Centrem byl kostel sv. Jiří a
domy obyvatel se rozkládaly jak v těsné blízkosti kostela, tak
v okolí - nejvíce kolem vody - hlavně tedy Černého potoka. Na
severním cípu obce za čp. 2 - bývalou hospodou a čp. 1 kovárnou u Vlčků stávala naproti dnešnímu čp. 103 nad potokem
socha sv. Jana Nepomuckého. Tímto směrem se obec v podstatě
do dnešní doby nerozrůstala.
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Na
severovýchodním
cípu
vesnice bývala dominantou
socha
svatého
Antonína
Paduánského (U Antonína dnes zde jsou jen zbytky
podstavce) a zdejší část obce
byla budována v 50. letech
minulého století. Do počátku 20.
století a v jeho prvních letech se obec nejvíce rozšiřovala na
sever a na západ, v současné době můžeme spatřit velmi rozsáhlé
budování obce jižním směrem k Senci.
Od založení obce vykonával
správu obce rychtář, který byl
zpočátku ustaven vrchností.
Prvním
rychtářem,
který
vykonával tuto správní funkci,
byl
jakýsi
Janouch.
V pozdějších letech docházelo k častým změnám v obsazení
rychty, ať již z dědičných důvodů nebo i prodejem rychty. Po
třicetileté válce, kdy je možné ze zachovaných dokladů sledovat
změny rychtářů, zjistíme, že taková správa obcí, kdy v čele stál
rychtář s konšely, přetrvávala až do roku 1848.
Od
tohoto
roku přechází správa obcí na starosty, představené či přednosty
obce, kteří jsou voleni z řad
obyvatel.

Kostel
Dominantou a středem býval
vždy kostel. V Lubné je
zasvěcený Svatému Jiří. Stojí
na návrší uprostřed obce a
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býval viditelný ze všech stran. Postupný růst obce a vzrostlá
zeleň v současné době brání otevřenému pohledu na něj.
Stejně jako neznáme přesné počátky obce, tak i datum založení
kostela je neznámé. Nejčastěji je uváděna jeho připomínka
v polovině XIV. století. Objevují se i různé letopočty, např.
13578)9), dále 1359 i tvrzení10), že byl vždy jen filiální, či že byl i
farním. Za husitských válek byl zpustošen. Byl vystavěn
v románském slohu a podle zápisů stál již před rokem 1315, kdy
Lubná byla pouze dvorem. Někdy po roce 1677 byla Lubná
přidělena po správu faráře ve Velkém (dnes Panoším) Újezdě a
od roku 1844 obstarával církevní úkony kněz deficient. Roku
1696 byla přistavěna sakristie, roku 1703 síň, roku 1709 zeď
kolem kostela, r. 1712 věž (nad oltářem byla ještě věžička se
zvonkem). Barokní přestavba celého kostela byla provedena r.
173311) nebo 176512) stavitelem F. I. Preem (žákem významného
českého barokního stavitele F. M. Kaňky).

Sám kostel je jednolodní s půlkruhovým uzavřeným presbytářem
a sakristií na severní straně. Má hranolovou věž, která je
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vestavěná do západního průčelí. Vnějšek je členěn pásy v omítce
a obíhající podstřešní římsou. V presbytáři a v lodi je po jednom
poli valené klenby se sbíhajícími se výsečemi. Uvnitř umístěná
kruchta na dvou pilířích je otevřená v přízemí a v patře trojicemi
oblouků. Zařízení kostela obsahuje hlavní oltář - rámový se
sochami andílků (z doby kolem r. 1730), obraz svatého Jiří od J.
Herzoga z r. 1872, kazatelnu, patrně z r. 1730 a dřevěnou sochu
Madony s dítětem, modelovanou zčásti v silné vrstvě štuku
s plátnem. (Patrně se jedná o falzum s rysy první poloviny XVI.
století.)13) Později byla přistavěna kaplanka - domek pro
duchovního, v němž do roku 1999 sídlil obecní úřad a pošta.
Ve farních knihách je uvedeno, že býval kostelem farním. Farníci
dali v roce 1583 ulít zvon u zvonaře Jana z Cimburka, ten sloužil
až do roku 1856, kdy se rozbil. Následujícího roku byl přelit.
V roce 1887 byl na věži zavěšen menší zvon, zvaný
„Poledníček“. Kromě těchto dvou zvonů visel na věži ještě od
roku 1756 malý zvon „Hodinka“, jímž se zvonilo v případě úmrtí
věřících. V roce 1860 byl před kostelem postaven nový železný
kříž místo starého pokřiveného.(Dnes již nenajdeme po něm ani
podstavec.) Devět let nato dostal kostel darem mosaznou
zlacenou monstranci a nové varhany z Lán. V 70. letech
XIX.století byly řídícím učitelem Vojáčkem vysázeny před
kostelem dvě lípy, které se zachovaly dodnes a spolu s kaštany
z roku 1886 už
kostel téměř
zakrývají.
Zvony
byly
sejmuty vojáky
v únoru 1917
za I. větové
války, rozbity
a použity pro
výrobu zbraní.
Církevní
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význam kostela postupně slábl, po válce valná většina věřících
přestupuje do nově vzniklé Církve československé nebo z církve
vystupuje a zůstává bez náboženského vyznání. V roce 1929 je
postavena zvonička pro zvonění hodinky a poledne. Ta sloužila
až do 60. let min. století.
Původní lubenský hřbitov se, jak bývalo zvykem, nacházel
v blízkém okolí kostela. Od roku 1844 se staví nový hřbitov,
směrem na Senec, který byl dohotoven a vysvěcen roku 1852.

ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola
První zmínka o předškolním zařízení se váže na zřízený „žňový
útulek“ v letech 1942 a v následujícím roce v budově lubenské
školy. První mateřská škola fungovala jen rok (a to 1945 – pro
malý počet dětí), byla pod správou školy a sídlila v čp. 64.
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Požadavky lubenských žen znovu vyvolaly u místního národního
výboru zřízení předškolního zařízení, opět pod správou školy už
v roce 1951. Samostatným se toto zařízení stává v roce 1954, a
školka je umístěna v čp. 28. Umístěno zde má být jen na
přechodnou dobu, protože se objevil záměr vybudovat v obci
samostatnou novou budovu školky.
Práce byly zahájeny v roce 1959 a ukončeny slavnostním
otevřením v roce 1962. Bylo odpracováno 9 650 brigádnických
hodin, převážně zdarma a náklady na výstavbu činily 285 tisíc
korun. V průběhu dalších let je opět z prostředků obecního
rozpočtu
zdokonalováno
prostředí
pro
předškolní výchovu
dětí
tak,
aby
vyhovovalo
současným
nárokům.

Základní škola
Chlouba Lubné - škola. Naprosto přesné počátky školství
v Lubné však opět neznáme. Rozhodně se již vyučovalo před
rokem 1799 v pronajaté místnosti v čp. 1. Od roku 1804 stála už
nová samostatná dřevěná školní budova s doškovou střechou na
místě dnešní budovy, dnes užívané jako obecní úřad a pošta. Ta
v roce 1873 po zásahu bleskem vyhořela a 4 roky se vyučovalo
v pronajatých místnostech čp. 66. Méně než půl roku stačilo na
výstavbu nové moderní a na svou dobu vzorové a vyhovující
školy, vybavené i příslušenstvím pro hospodářství. Slavnostně
byla otevřena v listopadu 1877 a stála asi 10 000 zlatých. Od
tohoto data měla Lubná školu nejméně dvoutřídní, do té doby
byla pouze jednotřídní. Další větší rekonstrukce této budovy
proběhla v roce 1905. V roce 1912 byla přiznána třetí definitivní
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třída a muselo se vyučovat v pronajaté místnosti v čp. 6, protože
ve stávající budově nebylo dost místa.

V roce 1932 byla shledána budova školy nezpůsobilou a poprvé
se začalo hovořit o škole nové. Dále ale byla postupně prováděna
řada oprav, v roce 1960 vybudován kabinet v půdních prostorách
a otevřena třetí třída uvnitř stávajícím budovy, později vyměněna
okna. V roce 1980 přišel poslední velký počin před jejím
přebudováním na obecní úřad, poštu atd., došlo na nové
elektrické vytápění.
Od r. 1976 probíhala jednání o výstavbě nové školní budovy pro
plně organizovanou základní školu. Stavba byla zahájena
výkopovými pracemi na podzim 1979. Po šesti letech v roce
1985 byla slavnostně otevřena. (Nejde zde nezmínit zásadní
přínos pro dokončení této stavby, a to jméno tehdejšího
lubenského starosty Ing. V. Rubeše.) Vytvořená hodnota díla
dosahovala částky 9 mil. korun. V roce 1999 byla škola
plynofikována a o tři roky později nákladem 12 mil. korun
provedena výměna oken, zateplení a oprava fasády a úplná
rekonstrukce střechy.
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Školní obvod se postupně měnil, patřila-li ke škole v roce 1960
ještě jen Lubná, od r. 1961 přibyl Senec (i s budovou a třídami),
od. r. 1962 Hvozd a Krakovec, od roku 1963 Hostokryje a 1975 i
Krakov a Příčina. V současné době školu v Lubné navštěvují děti
i z obcí mimo původní obvod, rodiče si mohou zvolit, kde jejich
dítko bude „rozum bráti“.
Do dnešní doby se vystřídalo před školními tabulemi 131 učitelů
a učitelek, z toho 70 mužů. Do roku 1912 vyučovali na této škole
jen muži. Školu od vzniku do současnosti řídilo 14 ředitelů.

ZEMĚDĚLSTVÍ
Obec Lubná byla původně výlučně zemědělská. Půda živila
všechny občany. V XIX. a hlavně ve XX. století našla část
obyvatel obživu na okolních šachtách a v nově vznikajících
továrnách v Rakovníku. Ještě v roce 1930 bylo evidováno v obci
135 zemědělských živností, z nichž 60 bylo do výměry 2 hektarů.
Tato plocha nemohla uživit tehdejší početné rodiny, a tak půdu
obhospodařovali i havíři, dělníci z továren a jiní, později zvaní
„kovozemědělci“, pro vypěstování některých základních plodin
na přilepšenou. Zemědělská výroba se každoročně lišila nejen
podle klimatických podmínek, ale i podle schopností každého
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hospodáře. Celková výměra obecního katastru je 875 hektarů,
z toho bylo 610 ha orné půdy.
Požadavky na množství i
kvalitu zemědělské produkce
se zvyšovaly, v celém státě se
postupně zemědělství měnilo
na společné. Zemědělci,
jejichž rodiny hospodařily na
pozemcích mnohdy více než
300 let, se svého výrobního
prostředku
velmi
těžko
vzdávali. Pokusy o založení
byly učiněny již v roce 1949,
první družstvo však vzniklo
až po sklizni v roce 1950.
Samotné zakládání, ani první roky hospodaření se pochopitelně
neobešly bez velkých problémů. V roce 1958 byla zahájena
stavba nového kravína, zlepšovala se mechanizace, k družstvu
bylo přičleněno bývalé mechanizační středisko STS Olešná,
podstatně se zvětšila výměra chmelnic. Zlepšující výsledky
zemědělské výroby vedly k dalšímu spojování do větších
zemědělských celků. V roce 1961 bylo sloučeno se Sencem a
konečnou podobu dostalo JZD v r. 1974 sloučením do jednoho
celku se Senomaty, kde mělo i své sídlo. Toto družstvo
zaměstnávalo trvale 192 pracovníků a v r. 1984 vyprodukovalo
např. 264 tun hovězího masa, 214 tun vepřového masa, téměř 2
mil. litrů mléka.
Po roce 1989 se postupně zemědělská výroba přizpůsobuje
novým požadavkům, mění se produktivita práce, mění se
sortiment produkce, způsoby výroby ap. Některé objekty ztrácejí
svůj původní význam, ne všechny se daří využívat, a tak jako
např. kravín, chátrají a na kráse obci nepřidávají.
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HORNICTVÍ
Počátek hornictví na Rakovnicku je připomínán již v roce1775,
kdy byla založena první šachta v Petrovicích, ale uhelné sloje
byly pojmenovány jako lubenské. Dnes jsou tyto sloje po více
než 200 letech těžby úplně vytěženy a v současné době se u nás
těží jiná důležitá surovina - žáruvzdorný lupek. Je to jílovitá
hornina, tvořená oxidy, zejména oxidem hlinitým, který určuje
kvalitu lupků. Z lupků se po vypálení v pecích nebo milířích
získává materiál, známý pod názvem - šamot.
Snad
první
šachtou
na
lubenském
katastru byla jáma
sv. Rocha, kde se
již v roce 1836
dobývalo
uhlí.
(Objevuje se i
letopočet 1820 a
také zmínka o
jámě sv. Jakub.)
Z roku 1838 se dovídáme o založení jakési Důlní společnosti
lubenské(sedlák Bretšnajdr), která měla dolovat mezi Lubnou a
Sencem. Počátkem tzv. selských lubenských dolů (sedláci Josef
Hornof a Václav Knór) je zřejmě až rok 1849 (drobné doly
v těsném sousedství lubenského katastru – v Huřvinách,
„Chladná stráň“, Brant… byly otevřeny již dříve). Tyto selské
doly však nebyly dlouho schopné odolávat silnějším
společnostem (jen do roku 1865).
Když už bylo uhlí v malých hloubkách vyrubáno, přikročilo se
k hloubení jámy Rako (před první světovou válkou), která byla
dohloubena v roce 1920. Ta leží v blízkosti osady „Krčelák“,
ležící jihovýchodně od Lubné.
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První pálení lupků proběhlo roku 1885 na dole Marta I o deset
let později byl
otevřen další důl na
lupek,
nedaleká
Marta II. Dále se
také začaly těžit i
na dole Rako.
Potřeba lupků a
z nich vyrobeného
šamotu po druhé
světové
válce
stoupala tak, že ji
nebylo možné těžbou z dolu Rako pokrýt, a tak po roce 1949
dochází k hloubení jámy Filip v blízkosti silnice k Senci.
V květnu 1952 se provádí slavnostní výkop nového dolu 1. máj,
necelý kilometr východně od Lubné. V roce 1961 proběhla první
jednání o další lokalitě pro těžbu. Nově projektovaná šachta
dostala prozatímní název Rako II. a umístění bylo zvoleno
s ohledem na možnost připojení železniční vlečky k trati
Rakovník - Mladotice severozápadním směrem od obce
v lokalitě Na Doubravách. Těžní jáma tady dosahuje přibližně
do 160 m pod povrch a důl je propojen se šachtou 1. máj. To vše
se stihlo už do roku 1966, ale v té době se začínají objevovat
pochybnosti o smyslu dokončení výstavby této šachty. Důvod
k uzavření se nakonec našel - zpochybnění vypočtených zásob,
které se mohly
vytěžit.
Sen
mnoha
lubenských
havířů - fárat a
těžit na prvním
velkodole - se
tak rozplynul.
V roce 1975 je
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otevřen mezi Lubnou a Sencem povrchový lom Filip na lupek.
Vysoká produktivita, mechanizovaná práce při poměrně mělkém
uložení zabezpečily vysokou těžbu v poměrně krátké době.

STAVEBNICTVÍ
Severně, asi 250 m od obce, je cihelna, která sloužila výrobě
cihel na počátku minulého století. V nedalekých Huřvinách byla
výroba cihel podstatně modernější, a tak lubenská cihelna
pomalu ukončila výrobu. Dnes je objekt sice užíván, ale silně
zpustl, a jeho výrazná dominanta - komín zmizel v devadesátých
letech minulého století.

Až po roce 1970, kdy se na trzích začíná projevovat nedostatek
pórovinových obkládaček, projevují Rakovnické keramické
závody zájem o objekty nedokončené výstavby dolu Rako II se
snahou vybudovat zde závod. Od záměru k realizaci to netrvalo
dlouho a v roce 1975 dochází k rozhodnutí vlády umístit stavbu
do Lubné a následuje výstavba. Stavba byla zahájena v říjnu
1976 a po dokončení všech prací včetně venkovních úprav byl
slavnostně 30. června 1980 závod otevřen (s názvem RAKO III).
Rozpočtové náklady činily 513 mld. korun, z toho technologie si
vyžádala 211 mld. korun. Přemístěno bylo např. 338 tisíc
krychlových metrů zeminy, spotřebováno více než 54 tisíc metrů
krychlových betonu a pod. Plán předpokládal roční výrobu 2,5
milionu metrů čtverečních obkládaček, ale skutečnost byla o
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téměř 40 tisíc metrů čtverečních vyšší. K základním surovinám
pro výrobu patří jíly, kaolín, vápenec, dolomit, keramická frita,
barvy a barvítka. Každá z těchto surovin se musí do závodu
dopravit a každá obkládačka ze závodu vyvézt. A doprava po
komunikacích, které nebyly konstruovány na tak náročnou
přepravu a úplná absence využití vlečky a železniční dopravy je
stinnou stránkou přítomnosti krásného závodu.

Kdo z nás by nevěděl, kde stojí Židovna, či Vila. A už v roce
1780 se právě tady z kyzonosných břidlic vyráběla kyselina
sírová (oleum), po které se této budově také říkávalo Olejna.
Nezapomeňme
na
Skalku,
romantické
zákoutí, třešňovku, místo
dětských her, to byl přece
původně lom na stavební
kámen.
V němž
byl
dokonce
roku
1906
instalován drtič kamene.
Dnes částečně zavezený a
vytěžený lom…
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KULTURA, SPORT A SPOLKY
Hasiči
Jednou
z nedéle
působících
organizací na území obce byl
Sbor
dobrovolných
hasičů,
v letech 1948 - 1990 nazývaný
Českým svazem požární ochrany.
Po
zkušenostech
z několika
okolních obcí, které již své sbory
měly a proti ohňům už mohly
zasahovat, se rozhodlo patnáct
lubenských občanů v roce 1884
založit hasičský sbor. Poměrně
brzy mají již 31 přispívajících.
Obec jim ze svého rozpočtu
přidává 86 zlatých na látku a 35 zlatých na ušití uniforem. Je
zakoupena i ruční stříkačka za 1100 zlatých (pro srovnání stavba školy v r.1887 stála 10 125 zlatých). V roce 1888 se
místní sbor na sjezdu v Mutějovicích stává členem Poddžbánské
župy. V roce 1891 je zaznamenán velmi rozsáhlý požár, „hořelo
tehdy od stodoly v čp. 6 přes chlévy i stavení , od něj přeskakoval
oheň na číslo 5, pak 42 u Vaňů, pak 41 u Bretšnajdra koláře a
vyhořel i Čeněk Pochman v čp.43“. Přestože přijelo 14 sborů,
požár se nepodařilo zlikvidovat včas pro citelný nedostatek vody.
Sbor se zúčastnil také řady slavnostních akcí v Přílepech,
Panoším Újezdě, Rousínově či Šanově, Národní výstavy a sjezdu
Česko-slovanského hasičstva v roce 1895 v Praze. Členové sboru
hráli i v ochotnickém divadelním spolku. Činnost sboru je
částečně omezena I. světovou válkou, kdy řada členů odchází na
frontu. Bohužel ani v této době nepřestalo hořet, a tak při
požárech pomáhaly ženy, které se po válce staly i členkami sboru
a účastnily se mnoha cvičení a jiných především slavnostních
akcí.
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V roce 1934 při oslavách půlstoletí působení hasičů v Lubné se
hasiči chlubili i kulturním působením. Na župním sjezdu
pořádaném k tomuto výročí se sjíždí 31 sborů za účasti 352
mužů, 10 žen, 9 jinochů, 92 žáků a žákyň - celkem tedy 462
uniformovaných. Mimo ukázek hasičské zručnosti byly
předváděny i ukázky „samaritánské“.
Z vybraných peněz na stavbu sokolovny, která se ale
neuskutečnila, byla zakoupena za více než 25 000 Kč motorová
stříkačka, která sloužila až do roku 1956. Do dnešní podoby se
postupně dostavěla i hasičská zbrojnice. A tak mohl sbor i
s mladou generací, kterou si vychovává, velkolepě oslavit v roce
2004 již 120 let své bezesporu záslužné činnosti.

Divadlo
Ochotnické divadlo se hrálo v obci již ve 2. polovině 19. století.
V kronice najdeme zmínku, že při požáru školy v roce 1873
shořelo
kromě
jiného i divadelní
jeviště. Založení
čtenářskoochotnického
spolku „Neruda“
je datováno však
až v roce 1895.
Spolek
sehrál
v prvním
roce
svého
založení
dokonce
šest
divadelních her a na divadelní činnosti se podíleli nejen členové
spolku, ale i řada dalších občanů Lubné. Kronika také uvádí, že
na provedení divadelní hry Psohlavci v roce 1925 v přírodní
scenérii v Brantě se podílelo na sto občanů v rolích herců a
statistů. Po 65 letech ochotnické divadlo svou činnost končí.
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Ještě na přelomu 50. a 60. let připravila škola se svými žáky
několik dětských představení.
V roce 1946 byla i v Lubné ustavena Místní osvětová rada,
jejímž úkolem bylo koordinovat kulturní činnost v obci.
V pozdějších letech se změnila na Místní osvětovou besedu. Pod
její hlavičkou byla pořádána řada akcí, kulturních podniků,

přešlo pod její působnost ochotnické divadlo, vzniklá místní
lidová knihovna, stálé a později jen příležitostně působící kino.
Činnost osvětové besedy byla dotována z obecního rozpočtu.
Stáří a postupný přirozený úbytek lidí ochotných připravovat
kulturní akce ve svém volném čase, možnost dostat se
k profesionální kultuře pořádáním zájezdů do divadel, rozvojem
televize pomalu dobrovolná činnost na venkově mizí, až se téměř
vytrácí. Jedinou nepřetržitě působící kulturní činnost vykazuje i
v dnešní době hojně navštěvovaní místní lidová knihovna.
Potěšující je v současné době, že do knihovny si nacházejí cestu i
žáci naší školy.

Spořitelní a záloženský spolek
Popud k založení nepolitického spolku dali členové čtenářskohospodářské besedy, kteří se sešli v roce 1910 a založili
spořitelní a záloženská spolek - Kampeličku. Spolek byl založen
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pro Lubnou a okolí. Měl 37 zakládajících členů a prvním
starostou spolku byl rolník Martin Král. Kampelička pracovala
po celou dobu své existence k plné spokojenosti členů, střadatelů
i dlužníků jak domácích, tak i z okolních obcí. V roce 1928 měla
90 členů - podílníků a 180 vkladatelů. Naproti tomu bylo 20
dlužníků, jejichž úvěry byly přibližně 10krát nižší než vklady.
Mezi dlužníky patřila v té době i obec, která si půjčovala na akce
nekryté subvencemi. Činnost Kampeličky zaniká v 50. letech
začleněním do Státní spořitelny.
Z nepolitických organizací najdeme v kronice a obecních
zápisech zmínky o založení Svazu domkářů a malorolníků. O
činnosti této organizace, počtech členů a ni jménech funkcionářů
nebyly dochovány záznamy.

Sport a tělocvičné aktivity
Sokol
Podpisem 43 občanů na schůzi v hostinci u Pochmanů dochází
koncem listopadu 1911 k založení Sokola. Prvním náčelníkem
byl ing. Ladislav Beneš, prvním starostou Sokola p. Ladislav
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Pochman. Cvičení probíhala v sále u Pochmanů a byla značně
navštěvována. Ve snaze umožnit cvičení i venku, byly v roce
1924 zakoupeny pozemky a na nich zřízeno cvičiště nazvané
Sokolka. První úvahy o stavbě sokolovny na pozemku se datují
do roku 1928, zájem však pomalu upadá především při realizaci
stavby, přestože už byl v obecním lomu Na Skalce lámán kámen
a dovážen na sokolské hřiště. Lámání a dovoz prováděli členové
spolku zdarma. Záměr zahájit stavbu byl oddalován a nakonec se
neuskutečnil. Dnes je tento pozemek v areálu základní školy.
Činnost Sokola byla v roce 1941 pozastavena, později ukončena.
Po roce 1945 sice obnovena, ale s menším zájmem a později
přechází do sjednocené dobrovolné sportovní organizace.

Kopaná
Na hřišti Sokola je zpočátku
neorganizovaně provozována
kopaná (podle obecní kroniky
se zdá, že to bylo někdy
kolem roku 1930). Přesné
datum založení fotbalového
klubu SK Lubná není známo.
Nevyhovující plocha Sokolky,
marná snaha o získání větší plochy a menší zájem znamenal, že
činnost fotbalového klubu postupně ochabuje a v roce 1935 se
dokonce přestává na čtyři roky hrát. Po obnovení činnosti je
především řešen problém odpovídající plochy. Řada zápasů
v Lubné byla pro neodpovídající plochu hřiště kontumována ve
prospěch soupeřů. Nové hřiště bylo vybudováno brigádnicky,
dokončeno a otevřeno v září 1946, a to mezi Lubnou a Sencem, u
dolu Filip. Současné hřiště kopané je postupně budováno a
zlepšováno od padesátých let minulého století.
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Hokej
Ustavující schůze v říjnu 1939 a dohoda hráčů Lubné a Sence je
začátkem oddílu ledního hokeje. První utkání byla hraná na
lukách pod Sencem, kde se vylil Jalový (Senecký) potok. Do
konce II. světové války se většina utkání hrála na hřištích
soupeřů, později na rybníku uprostřed obce, ten však rozměry
opět nevyhovoval. S velkým pochopením se setkává myšlenka na
přebudování hřiště zaniklé Dělnické tělovýchovné jednoty
v parku pod hřbitovem na kluziště. Už v roce 1952 dochází
k jeho otevření a občané Lubné se pyšnili tím, že na slavnostním
otevření se mezi krasobruslaři, pozvanými z Prahy objevil i
pozdější mistr světa v tancích na ledě - Pavel Roman, starší ze
známé sourozenecké dvojice. Obětavým a jak se ukázalo,
nenahraditelným duchovním otcem ve vedení ledního hokeje byl
Jiří Pergler. Skupina lidí kolem něho udržuje činnost oddílu
ledního hokeje a přírodní plochy řadu let. Nejisté klimatické
podmínky v posledních deseti letech, malý zájem dobrovolníků
a umělá ledová plocha v nedalekém Rakovníku jsou příčinou, že
oddíl ledního hokeje ukončil svou činnost. Hřiště bylo
přebudováno, plocha zpevněna a slouží veřejnosti i škole jako
hřiště na košíkovou a další sporty.
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Ostatní sporty
V období II. světové války a krátce po ní se kromě kopané a
ledního hokeje provozovaly ještě česká házená, stolní tenis a
krátce košíková a volejbal. Reorganizace v české tělovýchově
neminuly ani Lubnou a po různých změnách se SK Lubná mění
na TJ Sokol Lubná a v roce 1953 po dohodě zástupců dolu Rako
a TJ Sokol se vytváří Dobrovolná sportovní organizace Baník
Lubná. Slavnostně ke Dni horníků 13. října 1953 bylo otevřeno i
nové hřiště na kopanou, protože hřiště na Filipce bylo
poddolováno. Na
zřízení nových
kabin a jejich
rekonstrukci se
podílel MNV a
později
OÚ
Lubná ze svého
rozpočtu.
V tak malé obci,
jakou Lubná je,
zjistíme,
že
aktivní obyvatelé
jsou souběžně členy několika organizací nebo spolků. Tak
členové čtenářsko - ochotnického spolku vstupují do dalšího
sdružení - spořitelního a záložního spolku, později zjistíme, že
stejní lidé aktivně pracují ve sportovní organizaci i „u hasičů“ ,
„u zahrádkářů“ nebo „u chovatelů“, mladší jsou členy
mládežnických organizací a zároveň i sportovních, ženy zase
souběžně v organizacích jako byl Český červený kříž nebo Český
svaz žen, které jim dávají možnost realizovat své zájmy a
podobně. Aktivita organizací se přelévá z jedné na druhou a tak
v určitých obdobích pracuje aktivně jedna organizace a za pár let
se její činnost sníží, ale titíž lidé jsou aktivnější, v organizaci
jiné, za pár let věková struktura organizace zapůsobí zase jinak.
Nelze ani přehlédnou členy mysliveckého sdružení, ale při
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pohledu na jména zjistíte, že už jsme o nich psali jako o
sportovcích nebo hasičích? V tak
malém společenství lidí je to nejspíš
přirozený jev.

VÝZNAMNÉ
OSOBNOSTI LUBNÉ
Antonín Kohout, narozen 12.12.1919 v Lubné. Violoncellista a
člen Smetanova kvarteta. Patřil k jeho zakladatelům. Později byl
členem České filharmonie.
František Matějka, narozen 14.12.1890 v Lubné. Dlouholetý
profesor na rakovnické reálce. Byl znám jako malíř, ale vytvořil i
několik sochařských děl, domovní výzdoby na náměstí
v Rakovníku, sochařská výzdoba vily Na Spravedlnosti
v Rakovníku, deska na rakovnické sokolovně k výroční
konferenci sociálně demokratické strany.
František Nachtigal, narozen 4.10.1894 v Lubné. Architekt.
Vystudoval vysokou školu umělecko průmyslovou a působil jako
malíř.
Věra Vlčková (r. Stehlíková), narozena 12.4.1922 v Lubné.
Operní zpěvačka. Začínala v Opeře 5. května, po skončení války
v r. 1945 přestupuje do opery v Plzni. Nastudovala mnoho postav
našich i světových oper, jmenujme Mařenku ve Smetanově
Prodané nevěstě, Issabelu ve Fibichově nevěstě Messinské,
Kabanicku v Janáčkově Kátě Kabanové a další. S jevištěm se
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rozloučila po více než 35leté činnosti postavou cizí kněžny
v Dvořákově Rusalce. Na sklonku života žila v čp. 110 a zemřela
v čp. 1 u Vlčků.
Jiří Fér, narozen 2.3.1934 v Lubné. Dlouhá léta pracoval jako
náměstek ředitele Československé televize.
V televizním vysílání se z lubenských občanů objevili Karel
Král, kronikář naší obce v pořadu Sedmero přání v roce 1958 a
desetkrát Josef Černý v soutěžním seriálu „Desetkrát odpověz“,
obor myslivost v roce1961.

ZÁVĚREM
Kdo v naší obci
trvale žije a
bydlí, nepozoruje
změny,
ke
kterým došlo. Ti,
kdo přijedou po
určité době se
mnohdy nestačí
divit, co za dobu
jejich
nepřítomnosti
změnilo
tvář
obce. Tak jako jinde, se i v Lubné staví a naproti tomu zase boří
a demoluje. Nebylo toho málo, co se vybudovalo, postavilo.
Hodně práce bylo uděláno na veřejných stavbách a zařízeních.
V roce 1951 byly v obci asfaltovány silnice, občané si postavili
hasičskou zbrojnici. V roce 1956 byl vybudován poprvé místní
rozhlas, v 60. letech zastávky a samoobsluha, rekonstruován
hostinec se sálem u Kejlů. V roce 1968 - 70 vodovod, přičemž
první zmínky o jeho vybudování jsou v obecních zápisech už ve
20. letech. Rok 1972 - veřejné osvětlení. O sportovištích, školce
a škole jsem se již zmínil, nové kulturní zařízení nám také
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nespadlo do klína samo a za vším je nutno vidět nejen obecní
funkcionáře, ale především řadu obětavých lidí, tisíce a tisíce
hodin. Kanalizace a plynofikace obce - stavby realizované
v osmdesátých a devadesátých letech po určitou dobu na kráse
nepřidaly a ještě dnes na některých místech potýkáme s následky
po jejich budování. Všechno nejde najednou a na všechno je
třeba mít finance. Zavezená stoka uprostřed návsi, které jsme
vzletně říkali rybník, by dnes stejně vyschla, už nemá pramen.
Vybudováním nového rybníka pod Skalkou se podařilo jen
částečně kompenzovat chybějící vodu v obci. A tak můžeme
pokračovat i v dalších oblastech ve výčtu úspěchů a neúspěchů.
V této práci jsme se chtěli vyhnou politickému pohledu, proto
není nikde zmínka o politických organizacích v obci. Jednak je

na hodnocení určitých let příliš brzy a jednak by to byl vždycky
jen subjektivní pohled, ovlivněný tím, jak jsme ty které okamžiky
byli schopni chápat, jak se nás případně dotkly. Také jsme se
zcela záměrně chtěli vyhnout, pokud to bylo možné, konkrétním
jménům. Zmínili jsme jen ta jména, která jsou dle našeho názoru
nezpochybnitelná. Důvody jsou jednak podobné jako u
politických stran a jednak i to, že dějiny, tedy život obce jsou
postaveny na spoustě dnes už bezejmenných…
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V roce 1958, kdy jsem se do Lubné spolu s rodiči přistěhoval,
měla obec 190 popisných čísel. Dokončovaly se rodinné domky
u Černých, Košuličů a Benešů. Dnes je v obci na 300 domů.
Obec se rozrůstá obrovským tempem, zejména na jižní stranu.
Blízkost k Rakovníku, městská autobusová i linková doprava,
vlakové spojení, školka , škola v místě a celá řada dalších věcí
činí z naší obce atraktivní místo k bydlení. Těch několik stránek
nemůže postihnout to , co zde tvořili po staletí generace obyvatel.
Obecní kroniky sice všechno zaznamenávají, ale žádné povídání
pro obyvatele a přátele Lubné se dosud nepodařilo vydat.
Všichni, kdo dočtete až sem věřte, že jsme spolu se synem chtěli
tuto mezírku trochu zacelit. Chtěl bych poděkovat všem, kdo
umožnili, aby tento třeba i subjektivní a nedokonalý pohled do
minulosti umožnili a napomáhali při shromažďování poznatků,
např. paní Kubičkové , pracovnici okresního archivu a zejména
panu Antonínu Košuličovi. Nebyl lubenským rodákem, ale
nebyla snad jediná oblast lidské činnosti v Lubné, do níž by
nebyl zapojen. Dlouhá léta funkcionář obce i řady organizací, na
sklonku života kronikář. Při čtení jeho rukopisu mě myšlenka na
zpracování a vydání této publikaci poprvé napadla. Snad by ho to
potěšilo. Dík patří i obecnímu zastupitelstvu, které schválilo
náklady na vydání.
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