Vítejte na Novostrašecku!
Mikroregion Novostrašecko je sdružením města Nové Strašecí a
čtrnácti obcí v severovýchodní části Rakovnicka. Většina území Novostrašecka se nachází v Přírodním parku Džbán, jižní část mikroregionu
je součástí Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Střediskem mikroregionu je město Nové Strašecí při silnici E48 z Prahy do Karlových Var
a železniční trati č. 120 z Prahy do Chomutova. Novostrašeckem vede
několik značených turistických tras KČT a značených cyklistických tras,
které mikroregion spojují s dalšími oblíbenými výletními cíly v okolí,
například hradem Křivoklátem, městem Rakovník nebo Železničním
muzeem ČD v Lužné u Rakovníka.
Novostrašecko proslavil ve světě nález opukové hlavy Kelta (na titulní
straně), která se stala ikonou keltské kultury a jedním z nejznámějších
archeologických nálezů z Čech. Hlavu objevil 19. května 1943 v pískovně u lesa Libiny nedaleko Mšeckých Žehrovic místní občan Josef
Šlajchrt. Z hlavy rozlomené na čtyři kusy, našel tři části, čtvrtou objevil
o den později polní hlídač Štěpán Jeřábek. Plastika vznikla asi ve třetím
století před naším letopočtem, je vysoká pětadvacet centimetrů a
zobrazuje zřejmě keltského boha nebo válečníka. Na krku má socha
torques, nákrčník, který byl ve společnosti té doby symbolem
významného společenského postavení. Originál plastiky, vytvořený
z typického místního kamene opuky, je uložen v Národním muzeu.
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Přírodní rezervace Podhůrka u Nového Strašecí

K mimořáným místům Novostrašecka patří také hradiště Dřevíč nad
Kozojedy. Podle archeologických nálezů byla náhorní planina o rozloze asi 12 hektarů osídlena od mladší doby kamenné (5 až 6 tisíc let
př. n. l.). Snad zde sídlili i Keltové, čemuž nasvědčuje typický obranný
prvek keltských oppid, dovnitř háčkovitě zahnutý val v místě zvaném
Železná brána. V lese jihovýchodně za hradištěm se nachází terénní
pozůstatky zaniklé vsi Rychvaldu (či Lichvardy). V Kosmově kronice
české je při roce 1002 zmínka o Dřevíči jako o přepevném hradě.
Dřevíč je považován také za jedno ze středisek Luckého knížectví. V
16. století objevil na Dřevíči kozojedský pastucha Řehoř Houda blíže
neznámý poklad, za nějž mimo jiné nechal ulít zvon pro kostel v
nedalekých Vinařicích.
Nové Strašecí

Na Novostrašecku najdete i první bojiště legendárního rytíře Jana Žehrovského (Mšecké Žehrovice), první telekomunikační stožár v podobě
umělého stromu v Česku (na vrchu Vošková), unikátní, dva km dlouhý
opukový sráz u Pochvalova nebo u Rynholce pozůstatky Pražsko-lánské koněspřežky, druhé dráhy svého druhu na evropském kontinentě.

mikroregion Novostrašecko

Prospekt vydal v roce 2006 Svazek měst a obcí Rakovnicka
se sídlem v Rakovníku za přispění Středočeského kraje.

Hradiště Dřevíč s kostelíkem sv. Václava
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