
Nová Paka bezbariérová turistická trasa Sýkornice
(délka trasy 7 km)

1. Klášter, Centrum bez bariér
2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie
3. Autobusové nádraží
4. Ježkův statek
5. Štikovská rokle
6. Přírodní park Sýkornice



Ukázka využití staročeského zrekonstruovaného statku.
Součástí penzionu je bezbariérová restaurace
(včetně sociálního zařízení). Bezbariérové ubytování
bohužel k dispozici není. Možnost připojení na
internet.

. (technická památka) a proslulé místo osobnosti
Antonína Vitvara, který ve Štikovské rokli
pořádal autocrossové závody od roku 1971.
V současné době je Štikovská rokle dějištěm
pořádání Mistrovství Evropy v autokrosu.
Trať je charakterem, ojedinělá v celé Evropě,
je specifická svými zatáčkami přes horizont,
nejprudším stoupáním a klesáním.

"Zelené plíce našeho města" je přírodním
parkem s naučnou stezkou, jejíž dominantou je pramen vody Elixír života. Po
trase je umístěno několik informačních tabulí o zdejší vegetaci, "Recepty ze
starých kronik" či vzpomínková tabule grafika Jana Kloučka. Od studánky
(pramen Elixír života) je možné pokračovat krásnou přírodou cca 100 metrů.
Komunikace je mírně nerovného kamenitého charakteru (sklon + nebo 8 %).
Odtud je třeba se vrátit stejnou cestou zpět.

Objekt Centrum bez bariér je určen pro
poskytování sociálních služeb,
možnost bezbariérového
ubytování. Sousední objekt
Kláštera (1655 – dokončeno
1701) od roku 1701 sloužil
řádu Nejmenších bratří sv.
Františka z Pauly. Po zrušení
kláštera zde byla provozována
tkalcovna, barvířství, hostinství,
pekařství a další druhy

řemeslné výroby. V období mezi lety 1872 až 2004 sídlila v bývalém
klášterním areálu městská, poté oblastní nemocnice. Výhled na náměstí
města Nová Paka.

Barokní stavba z roku 1732 podle
projektu přítele Kryštofa Dientzhofer, Tomáš Hafenecker (asi 16781730).
Před kostelem jsou umístěny sochy sv. Erazma a sv. Mikuláše z roku 1783.
Vnitřní prostory nejsou bezbariérově přístupné. V blízkosti kostela se nachází
barokní socha Sousoší sv. rodiny z r. 1716. Cestu ke kostelu umocňuje kryté
Růžencové schodiště z roku 1735. Nová Paka se tímto komplexem stala po
Bozkovu druhým nejvýznamnějším poutním místem regionu, navíc v etnicky
českém prostředí.

Před autobusovým
nádražím v podklášteří je možné shlédnout několik
restaurovaných roubených domků. V prostoru
parčíku nádraží je umístěna socha boha Merkura
(Herma) od novopackého sochaře Vojty Suchardy z
r. 1936.
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