K LO B U K Y

Obec Klobuky najdeme 10 km severozápadně od Slaného.
První písemná zmínka o obci je z roku 1226, kdy patřila
Doksanskému klášteru. V registrech papežských z r.1352 je
obec uvedena jako farní. Od
r.1355 známe několik vladyků
bydlících v Klobukách. V roce
1388 drželi některé zboží páni
z Bražkova a z Lukova.
Na počátku 14.století
patřila
část
Klobuk
Metropolitní kapitule u sv.Víta
na Pražském hradě. Druhá část byla statkem vladyčím i tvrzí
v místech dnešního čp.1. Přísně kališnické město Slaný
zasáhlo do života obce. Celá ves se stala husitskou, s pevnou
vírou. Teprve v r.1669 se podařilo obrátit jinověrce zpět na
katolickou víru.
Na počátku 14.stol.byl v obci na kopci postaven kostel,
který měl svého faráře. V r.1729 byl kostel přestavěn a v této
podobě se zachoval dodnes. Zasvěcen je sv.Vavřincimučedníku. Při kostele existovala již od 14.stol.škola. Současná
škola byla jako pětitřídní postavena v roce 1895, mateřská
škola v roce 1926.
Klobuky
se
mohou
pochlubit řadou významných
archeologických nálezů. O
jejich záchranu se zasloužili
na přelomu 19. a 20. století
pracovníci
prosperujícího
cukrovaru, účetní Václav
Sajbic a ředitel Bohumil Zap.
Mezi významné nálezy
patří keramika ze staršího
období mladší doby kamenné (6.-5. tis.př.Kr.), dále část nádoby

polokulovitého tvaru s lineární rytou výzdobou s rytým křížem
na výduti. Výzdoba měla hlubší význam a souvisela
nepochybně s tehdejšími náboženskými představami. Osídlení
katastru je doloženo i ve starší
době bronzové (konec 3. a
počátek
2.
tis.př.Kr.).
Při
rozšiřování školní zahrady u
mateřské školy v roce 1929 byly
nalezeny bronzové předměty
(zlomek bronz.meče, sekery se
středními laloky, zlomek bronzové
jehlice a bronzová hřivna.
Známé jsou nálezy z doby železné i doby slovanské.
Nejvýznamnější památkou je „kamenný muž“ nebo také
„zkamenělý pastýř“, stojící severozápadně od Klobuk při silnici
Klobuky – Telce. Jde o sloupcovitý útvar ze železitého
pískovce, který vyčnívá nad zemí do výšky 350 cm a jeho
hmotnost se odhaduje na 5 tun. S klobuckým menhirem je
spojena řada pověstí, např. že „kamenný muž“ každý rok
postoupí o špendlíkovou hlavičku blíže ke kostelu. Až jej
dostihne, bude konec světa.
Klobuky jsou známy i literární činností.
Působil zde farář a spisovatel Jindřich
Šimon Baar (1899 – 1909). Napsal zde
řadu povídek a román Poslední rodu
Sedmerova. Postavil novou faru a veškeré
potíže se stavbou vypsal v povídce Stavěl.
V klobuckém cukrovaru pracoval ing.Ján
Botto,
slovenský
lyrický
básník
s pseudonymem Ivan Krasko, v sousední
obci Kokovice se narodil Antonín
Bernášek, známý básník Karel Toman.
Klobuky se mohou pochlubit, že se zde
narodil učitel a zakladatel tělocviku Jan Malypetr. Z téhož rodu
pocházel prvorepublikový politik Jan Malypetr, ministr vnitra,
předseda poslanecké sněmovny a předseda vlády.

V obci je sídlo obecního úřadu, pod který spadají bývalé
obce Kokovice, Kobylníky, Čeradice a Páleček. Je zde základní
a mateřská škola, sídlo tady mají tři prosperující truhlářské
dílny, kovoobráběč, zemědělský výkupní a zásobovací podnik.
V obci je stanice českých drah a dvě autobusové linky, které
zajišťují spojení s městem Slaným.

