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Prvý májový deň je v Skalici už štyri roky signálom na otvorenie novej plavebnej sezóny na
Baťovom kanáli. Aj dnes je v jeho jedinom prístave na území Slovenska pripravený bohatý
program pre obyvateľov i návštevníkov mesta.   Začne sa odomknutím vôd kanála, čo si
každoročne berie na starosť primátor Skalice Stanislav Chovanec. Dnes však bude obohatené
o otvorenie nových cyklotrás, ktoré spoja regióny Záhorie, Južnú Moravu a Brezová pod
Bradlom. Obnovené boli vďaka projektu 4Cykloregio.        V prístave si úvodný deň novej
plavebnej sezóny nenechá ujsť ani prezident Záhoráckej Sebjestační Svojpomocní Republiky
(ZSSR) Pala Nemec Lelín, ktorý oficiálne odovzdá jeho prevádzkovateľovi funkciu ministra a
tým sa prístav Skalica stane sídlom jedného z ministerstiev ZSSR. Prídu aj milovníci cyklistiky
na historických kúskoch, o zábavu sa postará bluesová skupina Gamba band, folková skupina
ZA a speváčky z Via Humana. Plavby na lodiach, člnoch i kanoe budú počas celého dňa, raritou
bude plavba Petanicu – lode poskladanej z PET fliaš. „Podujatie je voľne prístupné, pre
návštevníkov sme zabezpečili autobusovú dopravu priamo z mesta do prístavu,“ informovala
Martina Šebelová z Turistickej a informačnej kancelárie Skalice.        

Vnútrozemskú vodnú cestu vybudovali v rokoch 1934-38 pre zvýšenie hladiny spodných vôd,
závlahy a lodnú prepravu lignitu. Na jeho výstavbe sa výrazne podieľal podnikateľ Ján Baťa.
Plavebná trasa začína slovenským prístavom a končí v ČR v Otrokoviciach. Rekreačný prístav
Skalica začalo mesto budovať v roku 2006 ako súčasť projektu cezhraničného partnerstva s
mestom Hodonín v programe Iniciatíva spoločenstva INTERREG IIIA SR-ČR. Na jeho
financovaní v celkovej hodnote vyše 464.714 eur sa podieľala Európska únia a časť
prostriedkov bolo vyčlenených aj v štátnom rozpočte a v rozpočte mesta. Baťov kanál je zhruba
52 kilometrov dlhý, z toho 26 km vedie umelým korytom a 26 km riekou Morava. Má 52 mostov,
jeho priemerná hĺbka je 1,2 metra a povolená rýchlosť plavby okolo 8 kilometrov za hodinu. Je
vhodný pre rodinnú turistiku, celý sa dá splaviť za dva dni. Vlani sa zo Skalice plavilo vyše 4500
ľudí
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