Свято відкриття туристичного сезону.
Центральна площа міста і прилеглі вулиці та
парки в день відкриття туристичного сезону за
традицією стали місцем проведення різноманітних
виставок та роздрібної торгівлі. Наприклад, ще
задовго до початку церемонії відкриття у
національному вбранні майбутні кулінари з ЦПТО
наперебій пропонували власноруч виготовлені
смачні пиріжки, а їх старші колеги по бізнесу
виставили для продажу безліч сувенірної продукції,
з якої найбільшим попитом користувалися речі з
символікою або з видами Переяслава. Неабияку
цікавість викликали скульптури зі столичної галереї
Шматько – «Экспресс мира», «Первая учительница»
і «Бахус», біля яких залюбки фотографувалися
переяславці і гості міста. А навпроти функціонувала
виставка –продаж «Виробники- Переяславу»: це
павільйони-намети з власною продукцією ПП
«СКД», фабрики «Захист», фабрики імені Богдана
Хмельницького,
«ТОВ
«Костал» та
ЗАТ
«Молпродукт». На проміжку вулиці Богдана
Хмельницького між дитячою музичною школою та
відділенням пенсійного фонду та на алеї в парку
біля НЦК «Зустріч» демонстрували вироби
прикладного мистецтва позашкільні дитячі заклади
і ЦПТО та окремі місцеві майстри рукоділля. Та,
безумовно, найбільш цікавою і яскравою була
експозиція НІЕЗ «Переяслав» , яка найповніше
відповідала темі цього загальноміського заходу.
Поруч був стенд із презентацією ідеї створення
народного музею старого Дніпра, про який також
йтиметься на запланованій зустрічі жителів
затоплених сіл 6 травня.
Словом, було на що подивитися і було що купити. І це, звичайно, не рахуючи намети підприємців, які
торгували всілякою смакотою.
Щодо розваг, то тут теж вибір був
практично не обмежений. Можна було покататися
на конях – як верхи, так і в бричці, «половити
рибу» у мінібасейні, поплигати на батуті,
спуститися з надувної гірки і, нарешті, взяти
ролики напрокат і гасати в них площею. Деякі
хлопчаки і на цьому робили свій маленький бізнес
– вони каталися з рекламними прапорами мережі
агенцій «Горящих путівок», яка теж мала свій
окремий павільйон. І, безумовно, улюбленцем
наймолодшої публіки був герой відомого
мультфільму Лунтік.
Уже не як розваги, а як приклад велоспорту
високого класу
перед
офіційним
відкриттям сезону на площі відділом з питань фізичної культури і спорту
організований велофестиваль «Славимо рідне місто», на якому
переможці та призери обласних змагань з велотуризму демонстрували
своє вміння долати перешкоди, виписувати «вісімки», «проскочити» по
коридору шириною лише 10 см і т. п. Однією з кращих майстрів цього

виду спорту є Вікторія Кас’ян - учасниця
збірної Переяслава, яка виборола першість на
обласних змаганнях з велотуризму у 2012
році.
І ось нарешті настала
хвилина
основних урочистостей: прозвучав гімн
нашого міста і вгору злетів на повітряних
кульках герб Переяслава. Ведучі свята Влада
Черненко та Андрій Іващенко оголосили
відкриття туристичного сезону 2013 року,
ознайомили присутніх
з основними
славними віхами історії Переяслава та
надали слово міському голові Олександру
Шкірі, який також згадав про минуле та сьогодення нашого міста,
зупинився
на
досягненнях
його
громади і, зокрема, на
тій великій справі, яку
започаткував корифей
музейної
справи
Михайло Сікорський,
завдяки
життєвому
подвигу якого ми і
маємо
Переяслав
таким, яким він є
сьогодні.
Олександр
Григорович
також
нагородив Почесною
грамотою ветерана музейної справи, завідувача музеєм Кобзарства
Миколу Сидоренка у зв’язку з 60-річчям. Після цього свято продовжило
свою величну ходу містом.
Микола МИХНЯК

