
                                           Vážené dámy, vážení páni, 
 
Je mi cťou všetkých vás tu privítať na pôde našej obce, v katastri územia Malý Sulín a zvlášť 
v tejto časti, ktorú voláme Za Baštou. 
Dovoľte mi v krátkosti priblížiť vám zopár zaujímavosti v našej lokalite. 
Nachádzame sa v úchvatnom prostredí pri hraniciach s Poľskou republikou, ktorá nás delí 
riekou Poprad, avšak spája nás most prosperity a spolupráce s poľským prihraničím, alebo inak 
lávka pre peších a cyklistov, ktorý sa vyníma pred nami a bol nedávno otvorený pre oba 
národy, slovenský aj poľský. 
V našom katastri sa môžeme pochváliť malou vodnou elektrárňou, ktorá je v prevádzke skoro 
3. desaťročia a vyrába ekologicky čistým spôsobom elektrickú energiu. Využíva prirodzený 
spád koryta rieky Poprad a  voda k turbínam sa privádza kanálom, ktorý je vybudovaný ako 
banská štôlňa. 
 Sulínka, pýcha našej obce, známa po celom svete, voda je veľmi silná, krištáľovo čistá, 
bezfarebná, tak ju opísal Julij Ivanovič Stavrovskij – Popradov, básnik a rodák z našej 
obce. Cieľom exportu minerálnej vody Sulínka bola v minulosti Dalmácia, Sedmohradsko, 
Rakúsko-Uhorsko, ale i zámorské štáty – USA a Kanada. V súčasnosti Čína, Rusko aj Poľsko.  
Využíva sa už od roku 1836 a najviac sa osvedčila v liečení chorôb tráviaceho traktu. 
 
Aj naši susedia v obci Zegiestow sa majú čím pochváliť. Na najkrajšom mieste doliny Popradu, 
medzi zalesnenými úbočiami, sa schovávajú malé kúpele Żegiestów-Zdrój. Minerálne vody 
„Anna, „Zofia II” liečia choroby tráviaceho traktu a močovej sústavy a nachádzajú sa v 
susedstve železničnej stanice Żegiestów-Zdrój. Ďalšie liečebné objekty sa týčia na prírodnom 
polostrove, nazývanom Lopata poľská. Nádherný priesmyk Popradu je možné obdivovať 
počas splavu kajakmi alebo pontónmi.  
To je len malá ukážka toho, čo sa v našom regióne nachádza. Takto by sme mohli pokračovať 
vo vymenovaní prírodných, kultúrnych aj historických pamiatok.  
 
 Stojíme pri informačnom centre, ktorý sme zrealizovali  minulý rok vďaka projektu Nový  
turistický produkt – časť transeurópskej cyklistickej trasy Prešov – Muzsyna – Mníšek 
n/Popradom. 
 V rámci projektu EuroVelo11 vzniklo viac ako 28 kilometrov trasy vedúcej z Muszyny do 
Mníška nad Popradom. Na trase sa vybudovali 2 lávky cez rieku Poprad – v obciach Legnava-
Milik a Andrzejówka - M. Lipník.  
Toto Informačné centrum bude bezplatne poskytovať infomácie prevažne z oblasti 
cestovného ruchu, v oblasti rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, informácie o obci 
Sulín a regióne, informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, ako aj 
prezentácie formou internetových stránok. 
Chcem sa poďakovať predsedovi PSK za spolufinancovanie na tomto projekte, tiež sekcii 
Programov cezhraničnej spolupráce ako aj Spoločnému technickému sekretariátu v Krakowe 
a jeho projektovému tímu, Ministerstvu pre fondy a regionálnu politiku, burmistrzu a tímu v 
Gmine  Muzsyna,  projektovému tímu pod záštitou ĽRZ, predsedovi ĽRZ,  zástupcom 
zhotoviteľa stavby aj financujúcej banky ČSOB. 
 
Všetkým Vám, aj tých,  ktorých som tu nespomenula a podieľali sa na realizácií tohto projektu 
a tohto informačného centra,  patrí úprimné ďakujem! 
Ešte raz ďakujem vám všetkým! 


