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Bun venit la școală!
Deschiderea noului an școlar la Râșnov
a scos în evidenţă un lucru neașteptat. „Au
venit către Râșnov foarte mulţi elevi atât
din alte localităţi din judeţul Brașov, cât și
din București, Constanţa, Prahova, Iași,
Bacău, dar chiar și din Republica Moldova
și SUA”, a anunţat directorul Școlii Gimnaziale „Peter Thal”, Doina Mihăilă. În total, peste 30 de copii s-au transferat
în această vară la
noi în oraș,
p r i n

schimbare de domiciliu. Zeci de familii care
s-au mutat la Râșnov, pus astfel pe lista
orașelor în care merită să trăiești.
Efectivul de elevi e în creștere în acest
an și la Școala Gimnazială nr. 3 și la liceu,
semn că nu avem un oraș îmbătrânit, din
care tinerii cu copii caută să plece, semn că
părinţii au căpătat încredere în școlile din
oraș, care oferă în prezent condiţii de
studiu similare, în unele cazuri
mai bune, decât în unităţi de
învăţământ din Brașov.
Nu în ultimul rând,
colectivul de
cadre

didactice e unul calificat și cu performanţe,
rezultatele elevilor din ultimii ani dovedind
acest lucru. „Pot să îi asigur pe părinţii
care și-au adus la Râșnov copiii la școală că
au făcut o alegere foarte bună. Marea mea
satisfacţie este că avem instituţii de învăţământ foarte bune în Râșnov, după ani de
eforturi susţinute ale Consiliului Local și
ale Primăriei”, a spus primarul Adrian
Veștea, prezent ca în fiecare an la festivităţile de deschidere de la toate unităţile de învăţământ din oraș. Acesta le-a mulţumit și
profesorilor, și părinţilor că au grijă de
copii, iar elevilor le-a dorit „note cât mai
mari în noul an
școlar”.
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Evanghelicii l-au sărbătorit pe Sfântul Matei,
patronul spiritual al bisericii din centrul Râșnovului
Tradiţia a fost reluată
după mulţi ani de pauză
Într-o zi deosebit de frumoasă de toamnă, duminică, 20 septembrie, comunitatea
Bisericii Evanghelice C.A. din Râșnov a sărbătorit hramul bisericii, Sfântul Matei, după
o decizie luată de consiliul bisericesc. În calendarul evanghelic, ziua Sfântului Matei
este sărbătorită pe 21 septembrie, iar în cel
ortodox pe 16 noiembrie. Ziua hramului nu
a fost însă sărbătorită de mult timp, cu toate
că piatra de temelie s-a pus într-o zi de Sfântul Matei, în urmă cu 800 de ani, într-o perioadă în care Ţara Bârsei era ocupată de cavalerii teutoni (1211 - 1225). În anul 1768,
printr-o decizie a sinodului bisericii, ziua șia pierdut importanţa liturgică, la fel ca

multe alte zile ale sfinţilor catolici. „În această duminică ne-am bucurat de reînvierea aceste sărbători a hramului, cu speranţa ca această zi să devină o tradiţie pentru
comunitate, dar și pentru toţi cetăţenii
Râșnovului”, ne-a spus preotul Boltres Kurt
(foto).
- continuare în pagina 11 -
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Deschiderea de an școlar, o adevărată sărbătoare
Curţile școlilor
au fost în acest an
parcă mai pline
Sute de copii, însoţiţi de părinţi
sau bunici, au participat în acest an
la festivităţile de deschidere a anului școlar 2015 - 2016. Ca de fiecare
dată, unităţile școlare din oraș au
organizat acest eveniment așa cum
se cuvine, iar cu ghiozdanele pregătite și emoţii din plin, după ce și-au
revăzut colegii sau au făcut cunoștinţă cu viitorii lor colegi, elevii au
spus „prezent” în faţa cadrelor
didactice. Alături de copii și părinţi
au fost și în acest an primarul Adrian Veștea și directorul Goscom Cetatea Râșnov, Liviu Butnariu, care
au participat la festivităţile de la
toate cele patru instituţii de învăţământ din Râșnov. La liceu au fost
prezenţi și o parte dintre consilierii
locali, dar și reprezentanţii Poliţiei și
ai unor agenţi economici parteneri.

Peste 30 de elevi veniţi
prin transfer la Râșnov

ȘCOALA 1, săli teoretic pline. Prezenţa redusă la ore a
dus la situaţii de repetenţie la… clasa pregătitoare.

Cel mai mare efectiv de elevi la Râșnov este
la Școala Peter Thal, unde învaţă 860 de elevi,
dintre care peste 500 la ciclul primar. Directorul școlii, prof. Doina Mihăilă, a precizat faptul că în noul an școlar au venit și o serie de
elevi prin transfer, ţinând cont că familiile lor
s-au mutat la Râșnov. „Au venit către Râșnov
foarte mulţi elevi atât din alte localităţi din
judeţ, cât și din București, Constanţa, Prahova, Iași, Bacău, dar chiar și din Republica
Moldova și SUA”, a spus directorul unităţii școlare. În total, peste 30 de elevi s-au transferat la
școala din Râșnov prin schimbare de domiciliu. Toţi elevii reușesc să înveţe într-un schimb,
ţinând cont că după amenajarea noului corp de
clădire sunt 34 de săli de clasă disponibile.
O noutate a noului an școlar ar putea fi introducerea uniformei, o decizie care va
depinde în cea mai mare măsură de Asociaţia
Părinţilor, înfiinţată în vara acestui an. Președinte a fost ales Cătălin Nan, care a anunţat că
până la finele lunii septembrie vor fi aleși
președinţii pe clase, urmând ca noua structură
să-și înceapă ulterior activitatea.

Condiţii mai bune chiar
și faţă de Brașov
ȘCOALA 2 a devenit una dintre cele mai mari din judeţ.
860 de copii înscriși în anul școlar 2015 - 2016.

Părinţii au ales școlile râșnovene și pentru
că acestea oferă condiţii de studiu dintre cele
mai bune. „Toate școlile și grădiniţele din oraș
au fost puse la punct în vacanţa de vară. S-au
făcut lucrări de reparaţii și igienizări în toate
unităţile și pot spune că acestea oferă condiţii
mai bune chiar și faţă de unele școli din municipiul Brașov. Toate școlile noastre au săli de
clasă îngrijite, grupuri sanitare moderne, dar
și săli de sport”, a precizat primarul Adrian
Veștea. Investiţiile vor continua și în acest an.
Chiar la Școala Gimnazială nr. 3 sunt în curs
de derulare lucrările de împrejmuire a curţii,
totodată, pe terenul de sport urmând să fie pus
tartan, pe modelul de la liceu și Școala Peter
Thal. „Am vrut să finalizăm aceste lucrări
până la începerea noului an școlar, dar din
cauza procedurilor de licitaţie greoaie nu am
reușit acest lucru, însă lucrările se vor finaliza
în termen util”, a precizat primarul.

La Școala 3 sunt înscriși în acest an școlar
395 de elevi, cu aproximativ 30 mai mult faţă
de anul trecut. Ca noutate, directorul unităţii,
Iuliana Zotescu, a anunţat că de anul acesta,
cele două clase a V-a vor face intensiv limba
engleză, așa cum și-au exprimat dorinţa atât
părinţii, cât și dascălii.

Lăsaţi copiii să
vină la școală!
Din păcate, veștile nu au fost prea bune la
Școala 1, unde abandonul școlar este în continuare o problemă. Directorul unităţii școlare,
prof. Iuliana Zotescu, a precizat că populaţia
școlară a scăzut cu 40 de copii (mulţi dintre ei
scoși din listele de școlarizare după patru ani
de repetenţie), în noul an fiind înscriși doar
214 elevi. „Este foarte important să-i lăsaţi pe
copii să vină la școală, astfel ca să se poată califica și să își găsească de lucru. Învăţământul
este obligatoriu până la clasa a X-a, dar noi
întâmpinăm probleme chiar de la clasa I. Fără
scris, citit, socotit, cred că nimeni nu se poate
descurca în viaţă. Îi rog chiar și pe părinţii
prezenţi aici să-și convingă vecinii, pe ceilalţi
părinţi pe care-i cunosc, să-și trimită copiii la
școală, spre binele lor”, a spus prof. Iuliana
Zotescu la festivitatea din 14 septembrie de la
Școala 1. În acest an, la această unitate, și formarea clasei pregătitoare a fost o „provocare”:
s-au înscris doar 13 elevi, însă alături de ei ar
mai trebui să vină alţi 11 copii care au abandonat cursurile anul școlar trecut și astfel sunt
nevoiţi să repete clasa pregătitoare.
La deschiderea anului școlar, și primarul
Adrian Veștea a făcut un apel la părinţi pentru
a-și aduce copiii la școală, ca să nu le rateze
acestora șansa la un viitor. „Și eu am terminat
tot la această școală, în condiţii mult mai
grele decât le au copiii acum. Nu era căldură
în clase, iarna mergeam în pădure noi, copiii,
să adunăm lemne de foc. Ca autoritate locală,
am făcut tot ce ne stă în putinţă pentru a le
oferi elevilor confort și dotări cât mai bune,
dar de aici încolo soarta copiilor e în mâna
părinţilor lor. Oricât de greu ar fi, eu cred că le
sunt datori propriilor copii să-i trimită la
școală, pentru a le da șansa la un viitor mai
bun poate decât al lor”, a spus primarul.
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În octombrie se deschid noile
laboratoare și ateliere ale liceului
Elevii de la Turism vor face practica în propriul „restaurant”. Parterul clădirii
are structura unei unităţi de microproducţie alimentară, cu propria bucătărie,
spaţii de depozitare sau pentru spălarea veselei, sală de mese. Facilităţi de
practică vor fi create și pentru cei de la profilul mecanic

ȘCOALA 3. Deschiderea anului școlar a venit
cu o veste foarte bună pentru părinţi și elevi:
introducerea în programă a orelor de engleză.

Liceul, în atenţia angajatorilor
Și Liceul Tehnologic are unele probleme în ceea ce privește formarea
claselor. Astfel, în acest an școlar nu s-a mai reușit înfiinţarea unei clase
a V-a. „Nu s-au prezentat suficienţi elevi la înscriere, ar fi trebuit să avem
minimum 15, dar, din păcate, nu am reușit acest lucru, astfel că în anul
școlar 2015 - 2016 nu vom avea clasa a V-a”, a explicat directorul
Cristian Dudulean. În total, liceul râșnovean are 510 elevi, dintre care 393
la liceu (cursuri de zi și seral), 61 la școala profesională și 56 la ciclul gimnazial, care a fost înfiinţat din anul școlar 2013 - 2014.

Directorul Goscom, Liviu Butnariu, a subliniat faptul că, din punctul
său de vedere ca reprezentant al mediului economic în Consiliul de
Administraţie al liceului, oferta educaţională a unităţii școlare trebuie să
fie orientată spre cerinţele de pe piaţa muncii din zonă, „pentru a le acorda elevilor o șansă reală pe piaţa muncii, astfel încât, în momentul contactului cu realitatea, atunci când un absolvent se ridică de pe băncile
școlii, se angajează și are un contract de muncă, să poată oferi servicii
de calitate. Beneficiul va fi în aceeași măsură și al agenţilor economici
din oraș, care sunt în căutare de oameni bine pregătiţi”. Potrivit lui Butnariu, chiar la ceremonia de deschidere a anului școlar au fost prezenţi
reprezentanţii unor societăţi comerciale care își derulează activitatea în
Râșnov și sunt în căutarea de forţă de muncă, propunându-le absolvenţilor unităţii locuri de muncă. „Ar fi foarte bine ca locurile de muncă din
oraș să fie ocupate de râșnoveni, să nu vină persoane din alte localităţi, fiindcă în Râșnov nu sunt oameni pregătiţi. De aceea este foarte
important să vă daţi silinţa să vă perfecţionaţi în domeniile în care
studiaţi și să nu ne confruntăm cu un exod din celelalte localităţi”,
a fost mesajul primarului Adrian Veștea către liceenii râșnoveni.

Lucrări de împrejmuire a curţii Școlii 3.

Condiţiile de studiu pentru elevii de la Liceul Tehnologic se vor îmbunătăţi radical din noul an școlar odată
cu definitivarea proiectului ce a vizat amenajarea unui
corp separat al școlii pentru laboratoare și ateliere.
Proiectul, finanţat din fonduri nerambursabile, este
definitivat până la această oră în proporţie de peste 75%.

Venituri proprii din
microproducţie
Partea de clădire destinată specializării Turism va fi
finalizată în luna octombrie, aici urmând a fi amenajate
atât sălile de curs ale profilului, cât și laboratoare de practică. Astfel, la parter va fi amenajată o unitate de alimentaţie publică în toată regula, compartimentată pe flux
tehnologic și dotată ca un restaurant, cu bucătărie, sală
de mese, spaţii de depozitare sau pentru spălarea veselei,
etc. „Am vrut ca elevii care urmează cursurile Liceului
Tehnologic din Râșnov să intre cât mai repede în noile
laboratoare și ateliere, astfel că i-am cerut constructorului să urgenteze lucrările. Această zonă de alimentaţie publică ar putea fi folosită și pentru dezvoltarea
unei unităţi de microproducţie, un sistem de catering
pentru liceu și nu numai”, a precizat primarul Adrian
Veștea. În acest corp de clădire se mai lucrează doar la
finisaje, urmând ca să fie achiziţionat și mobilierul pentru laboratoare.

Nu se va mai învăţa în schimburi
Elevii de la profilul Turism își vor desfășura practic și
cursurile, și orele de practică în noua clădire a liceului,
potrivit directorului Cristian Dudulean, acesta fiind un
avantaj indirect al extinderii spaţiilor unităţii de

învăţământ cu noul corp. „Actuala clădire a liceului era
subdimensionată comparativ cu numărul de elevi, iar
odată cu deschiderea noului corp nu se va mai învăţa în
schimburi”, a precizat acesta.
Până la sfârșitul anului vor fi deschise și atelierele
tehnice, unde vor fi create condiţii pentru efectuarea
orelor de practică de către cei care studiază profilul auto
sau cei care vor să lucreze pe partea de producţie într-o
fabrică. Până acum, aceștia și-au derulat practica
împărţiţi pe la diferite societăţi din oraș.

Un proiect început cu bani
de la Guvern, „salvat”
cu banii Primăriei și
finalizat cu bani de la UE
Proiectul de extindere a liceului din Râșnov cu un
corp pentru ateliere și laboratoare a demarat în 2007
printr-un program guvernamental, dar a fost abandonat,
fiindcă nu s-au mai alocat de la Ministerul Educaţiei
banii necesari continuării lucrărilor. În cadrul proiectului, vechea clădire a atelierelor, care avea doar parter și
un etaj, a fost extinsă cu încă două etaje. Cu bani de la
Ministerul Educaţiei a fost efectuată doar supraetajarea,
iar în 2012, cu bani de la bugetul local, s-a reușit
finalizarea termoizolării, a finisării faţadelor exterioare,
precum și terminarea acoperișului.
În 2014, proiectul a fost reînscris la finanţare pentru
lucrările rămase neefectuate, Primăria Râșnov obţinând o
finanţare nerambursabilă de 2,4 milioane de lei de Fondul
European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Guvernul
României, la care s-a adăugat cofinaţarea locală de 2%,
respectiv 49.655,05 lei.
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Pepiniera Râșnov, proiect finalizat
Tehnologii noi de producere a puieţilor forestieri, dotări complete,
de la sediu administrativ, sisteme de irigaţii, echipamente de exploatare
Lucrările de amenajare a pepinierei de
pe Valea Lungă au fost finalizate la sfârșitul
lunii august, astfel că Râșnovul se numără
printre puţinele localităţi din ţară care are o
pepinieră modernă. Investiţia, care a avut o
valoare totală de 5.140.631 lei (1.122.850
euro), a fost finanţată în proporţie de 60%
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin Programul Naţional
pentru Dezvoltare Rurală. O astfel de pepinieră era necesară pentru ca pe viitor să nu
mai fie necesară cumpărarea de puieţi pentru împăduririle de pe cele aproape peste
6.300 de hectare de fond forestier și cele
peste 500 de hectare de pășuni împădurite
aflate în proprietatea orașului.

35.000 de puieţi pe an,
capacitate maximă
de exploatare
Primarul Râșnovului, Adrian Veștea, a
subliniat faptul că proiectul este cu atât mai
important cu cât eficientizează gestionarea
fondului forestier, dar și pentru că Ocolul
Râșnov își va diversifica activitatea și prin
producerea de puieţi. Peste trei ani se va
ajunge la o producţie de 6.000 de puieţi, iar
după cel de-al cincilea an de exploatare se
estimează că producţia va fi de 35.000 de
puieţi pe an: 19.000 de brad, 8.000 de fag,
5.000 de silvestru, 2.000 de gorun și 1.000 de
molid, după cum a explicat primarul Adrian
Veștea. „Acesta este unul dintre cele mai
importante și avangardiste proiecte de înfiinţare a unei pepiniere silvice performante din
ţară”, a spus primarul.

Solar de 100 de metri
pătraţi, cu tehnici
de irigare speciale.

9.000 de metri pătraţi
suprafaţă totală, 2.500
mp de câmpuri irigate,
solar de 100 mp
Pepiniera este amenajată în spatele masivului Postăvarul, pe o suprafaţă totală de
9.083 de metri pătraţi, și este dotată și cu un
solar de 100 de metri pătraţi, amenajat și utilat cu sisteme de irigaţie care să ofere culturilor stabilitate și viabilitate. Aproape 2.500 de
metri pătraţi sunt câmpuri de cultură, unde
vor sta puieţii până la vârsta „maturităţii”, sisteme de irigat fiind instalate și în acest
perimetru. Pentru administrarea obiectivului, pază și depozitare în condiţii sigure, a fost
realizată o clădire administrativ-operaţională,
iar suprafaţa pepinierei a fost împrejmuită
pentru a evita distrugerile.

Aducţiune de
apă pentru sistemul
de irigaţii.

Utilaje moderne
pentru lucrări de
exploatare forestieră
În cadrul acestui proiect, de curând, a fost
achiziţionat un pachet de utilaje profesionale,
printre care un tractor cu braţ hidraulic, care
este un utilaj „3 în 1”, ţinând cont că pe lângă
faptul că poate fi folosit pentru transportul
masei lemnoase din zonele greu accesibile
din pădure, poate încărca și alte utilaje, fiind
dotat cu o macara, dar și trage până la 12 tone
de la o distanţă de 60 de metri, cu ajutorul
troliului cu care este echipat. Pe lângă tractorul cu braţ hidraulic au mai fost achiziţionate și echipamente necesare lucrărilor silvice de exploatare și producere de puieţi
forestieri de calitate, cum ar fi: nacelă, tractor,
plug reversibil, grapă cu discuri, semănătoare
forestieră și plug de scos puieţi.

Reţea de alimentare cu energie
electrică extinsă până în Valea Lungă.
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Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a programat
încheierea sezonului său de vară în România, la Râșnov
Evenimentul se bucură de o participare record, peste 100 de săritori
din 16 ţări fiind prezenţi pe trambulinele de la Valea Cărbunării
Nume de referinţă ale săriturilor cu schiurile pe
din 16 ţări, cu participarea unor vedete adeFavoriţi la podium
plan mondial sunt prezente în perioada 24 - 27 sepvărate din elita mondială a săriturilor cu schiutembrie la Râșnov, unde sunt programate două competiţii înscrise în calendarul internaţional al Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS) și pe care Federaţia Română de Schi Biatlon le-a primit spre organizare - Carpat Cup și o etapă de FIS Cup. Fraţii Cene
și Domen Prevc din Slovenia, Kristof Mieteus și
Kristof Biegun din Polonia, Danny Queck și Michael
Dreier din Germania, săritori de elită, cu etape de
Cupă Mondială la activ, sunt doar câteva dintre numele prezente la baza de pe Valea Cărbunării. „În numele comunităţii râșnovene și a echipei de organizare a competiţiilor sportive găzduite de Râșnov,
mulţumesc Federaţiei Internaţionale de Schi pentru
încrederea cu care ne onorează prin această agendă
bogată în evenimente sportive importante. Sunt
foarte încântat că nivelul competiţional a crescut
faţă de anul trecut, atât pentru Carpat Cup, cât și
pentru etapa de FIS Cup. Să organizezi în România
o competiţie cu aproape 100 de sportive și sportivi

Danny Queck - Germania

rile, reprezintă un motiv de mândrie pentru
orașul nostru și un îndemn spre proiecte sportive ambiţioase. Îi așteptăm cu drag la Râșnov pe
iubitorii săriturilor cu schiurile pentru a încuraja echipa României și a felicita pe câștigătorul
sezonului de vară FIS”, a declarat Adrian Veștea,
primarul orașului Râșnov.
La startul etapei de Cupa FIS se vor afla 70
de săritori și peste 20 de săritoare din 16 ţări.
Competiţia a devenit foarte importantă pentru
palmaresul săritorilor cu schiurile, după ce federaţia internaţională a stabilit că rezultatele obţinute contează pentru stabilirea cotelor de participare a sportivilor din fiecare ţară la competiţiile majore pentru următorul sezon. Astfel, această etapă de FIS Cup organizată la Râșnov va încheia sezonul competiţional internaţional de
vară, urmând ca la final să fie stabilit câștigătorul
în clasamentul general și să se acorde puncte în

baza cărora să se stabilească cotele de ţară. „Baza
de sărituri din cadrul Complexului Olimpic pentru sporturi de iarnă de pe Valea Cărbunării este
pregătită să-și primească oaspeţii și acum, când
încă ne mai bucurăm de vară, graţie investiţiei
inteligente făcute printr-un parteneriat public
privat, în care rolul administraţiei locale, conduse de primarul Adrian Veștea a fost unul
foarte important. Primarul Râșnovului și echipa sa de consilieri locali au înţeles că parteneriatul cu Federaţia Română de Schi Biatlon
poate crea avantaje și beneficii pentru dezvoltarea economică a comunităţii, prin stimularea turismului bazat pe obiective istorice, de
divertisment, dar și sportive. Astfel, complexul
de sărituri cu schiurile a fost conceput atât pentru sezonul de iarnă, cât și pentru vară, ceea ce
permite organizarea de competiţii pe tot parcursul anului”, a afirmat și Puiu Gaspar, secretarul general al Federaţiei Române de Schi și
Biatlon.

Programul competiţiilor
CARPAT CUP
Joi, 24 Septembrie 2015
" 08:30 AM - Ședinţa tehnică căpitani echipe
" 09:00 AM - Antrenamente oficiale - HS 71 m, Fete
și Băieţi
" 14:00 AM - Săritura de probă - HS 71 m, Fete și
Băieţi
" 15:00 AM - Competiţie - HS 71 m, Fete și Băieţi
Premierea se va efectua la cel mult 30 de minute de
la finalul competiţiei
Vineri 25 Septembrie 2015
" 09:00 AM - Săritura de probă - HS 71 m, Fete și
Băieţi
" 10:00 AM - Competiţie - HS 71 m, Fete și Băieţi
Premierea se va efectua la cel mult 30 de minute de
la finalul competiţiei
FIS CUP
Vineri, 25 Septembrie 2015
Sosirea participanţilor
Sâmbătă, 26 Septembrie 2015
" 08.00 AM - Ședinţa tehnică căpitani echipe
" 09:00 AM - Antrenamente oficiale - 2 runde HS 100
m, Fete
" 10:30 AM - Săritura de probă - HS 100 m, Fete
11:00 AM - Competiţie - Prima rundă
- Competiţie - Runda a doua - la 20 de minute de la
ultima săritură
" 13.00 PM - Antrenamente oficiale - 2 runde HS 100
m, Băieţi
" 14:30 PM - Săritura de probă - HS 100 m, Băieţi
" 15:30 AM - Competiţie - Prima rundă
- Competiţie - Runda a doua - la 20 de minute de la
ultima săritură
Premierea se va efectua la cel mult 30 de minute de la
finalul competiţiei
Duminică, 27 Septembrie 2015
" 09:00 AM - Săritura de probă - HS 100 m, Fete
" 10:30 AM - Competiţie - Prima rundă
- Competiţie - Runda a doua - la 20 de minute de la
ultima săritură
" 13:00 PM - Săritura de probă - HS 100 m, Băieţi
" 14:00 AM - Competiţie - Prima rundă
- Competiţie - Runda a doua - la 20 de minute de la
ultima săritură
Premierea se va efectua la cel mult 30 de minute de la
finalul competiţiei

Kristof Biegun - Polonia

Kristof Mieteus - Polonia

Cene Prevc - Slovenia

Domen Prevc - Slovenia
INTRARE LIBERĂ PENTRU PUBLIC
LA TOATE COMPETIŢIILE.

Trei mari competiţii mondiale în debutul lui 2016
Următoarele mari competiţii sportive pe
care judeţul nostru le va găzdui sunt Campionatul Mondial de biatlon juniori (25 ianuarie
- 3 februarie 2016; Cheile Grădiștei), Campionatul Mondial de probe nordice (20 - 28 februarie 2016; Râșnov, Predeal și Cheile Grădiștei)
și o nouă etapă din Cupa Mondială de sărituri
fete (4 - 6 martie 2016; Râșnov). Spre deosebire

de precedentele ediţii, aceasta din urmă are
toate șansele să adune la start „crema” disciplinei, fiind chiar etapa finală a sezonului. „În
august, la vecinii noștri de la Cheile Grădiștei a
avut loc unul din cele mai importante evenimente organizate de România din punct de vedere sportiv, fiind pentru prima dată când în
ţara noastră a avut loc o competiţie de aseme-

nea nivel la juniori și seniori în același timp.
După cum am declarat și după ce am pierdut
bătălia cu Lausanne-ul pentru Jocurile Olimpice de iarnă ale Tineretului din 2020, Râșnovul, Predealul și Cheile Grădiștei vor continua
să organizeze evenimente de nivel mondial
pentru iubitorii sportului. Urmează la începutul anului 2016 un Campionat Mondial pentru

juniori la biatlon, tot la Cheile Grădiștei, plus
Campionatul Mondial pentru probe nordice,
care va avea loc în cele trei locaţii. Mai mult,
Râșnovul continua tradiţia organizării celor
două etape de Cupă Mondială la sărituri-feminin, iar la finalul acestei luni vom avea din nou
etape de Cupa FIS pe trambulinele de la Valea
Cărbunării”, a anunţat primarul Adrian Veștea.

ACTUAL
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Noua piaţă va fi deschisă până la sfârșitul anului
Muncitorii lucrează la foc continuu pe
șantierul noii pieţe agro-alimentare, astfel ca
aceasta să își deschidă porţile până la sârșitul
anului. Pentru început, au fost introduse
reţelele subterane de apă și canalizare, care își
depășiseră durata de exploatare, iar de câteva
zile, piaţa propriu-zisă a început să prindă contur, după ce a început partea de ridicare a
clădirii administrative. Urmează să se treacă la
pavarea pieţei și ulterior la amenajarea efectivă
a halei, până în prezent procentul de finalizare
al lucrărilor fiind per total de 25%. „Sperăm ca
și vremea să ţină cu noi, astfel ca firma constructoare să reușească să facă toate amenajările până la instalarea iernii, iar râșnovenii
să se poată aproviziona dintr-o piaţă care
oferă condiţiile desfășurării unui comerţ civilizat, ţinând cont că până anul acesta comercianţii își desfășurau activitatea în condiţii
improprii într-un spaţiu vizibil degradat”, a
subliniat primarul Râșnovului, Adrian Veștea.
În conformitate cu proiectul propus de
Primărie, arhitectura noii hale se va încadra în
peisaj, urmând ca interiorul acesteia să se amenajeze 32 de tarabe pentru producători, 6
locuri pentru tarabe cu flori, dar și 10 chioșcuri modulare destinate comercializării produselor alimentare preambalate și desfacerii de
lactate, brânzeturi, carne sau ouă. Taxele de
acces în piaţă vor rămâne nemodificate, iar
preţurile de închiriere a spaţiilor comerciale
vor fi la fel ca și în cazul celorlalte spaţii din
oraș deţinute de Primărie.

Procentul de finalizare a noii hale este de 25%.

Au fost inaugurate
cinematograful 9D și
„nocturna” de la Dino Parc

Sâmbătă, 19 septembrie, au fost deschise
oficial cele două cinematografe, dintre care
unul 9D, din cadrul Dino Parc Râșnov, în
aceeași zi fiind inaugurat și sistemul de lumini și sunete pentru vizitarea parcului în
timpul nopţii. „Ne dorim să aducem în permanenţă noi atracţii pentru pasionaţii de
dinozauri care ne calcă pragul, așa că îi
invităm pe toţi cei care vor să experimenteze senzaţii noi, la o plimbare printre
dinozauri, după lăsarea întunericului.
Traseul este dotat cu instalaţie de sunet și
lumini, care ne transpun într-o lume
demult apusă. În plus, ne bucurăm să fim
printre puţinele locuri din ţară în care
există un cinematograf 9D. Mișcările
hidraulice ale scaunelor, apă, vânt, fulgi de
zăpadă, fum și pistoalele interactive sunt
elementele speciale care îi vor surprinde pe
vizitatorii noștri. Mai mult decât atât, tot
etajul clădirii principale, în care se află cinematografele, este dotat cu tehnologie interactivă, de la holograme până la touchscreen-uri”, a afirmat Adrian Apostu, manager de proiect Dino Parc Râșnov.
Cinematograful 9D are o capacitate de

12 locuri și funcţionează zilnic în intervalul
orar de vizitare a parcului, 10.00-18.00, cu
excepţia zilelor de marţi, vineri și sâmbătă,
când parcul va fi deschis până la ora 20.00,
pentru cele două tururi ghidate de noapte
care încep de la 19.30 și 20.00. Preţul biletului pentru cinematograful 9D este de 10 lei,
iar accesul la cinematograful 2D este inclus
în preţul biletului de intrare. Ambele cinematografe vor rula filme și documentare
tematice, cu și despre dinozauri, dar și alte
producţii de aventură, comedie sau horror.
În cele 3 luni de la deschidere, Dino Parc
a atras peste 180.000 de vizitatori. Preţul
unui bilet este de 28 de lei pentru un adult și
de 22 de lei pentru copii. Pentru copiii cu
vârsta sub 3 ani, intrarea este gratuită. De
asemenea, la fiecare grup de 10 copii, un
adult beneficiază de intrare gratuită. Începând cu 15 septembrie 2015, pentru grupurile organizate de minimum 15 elevi, se
oferă o reducere de 20% din preţul biletului
de intrare. Pentru școlile din Râșnov, tot pe
15 septembrie a demarat programul de vizitare gratuită a parcului, în cadru organizat și
în urma unei programări prealabile.

Peste 3 milioane de lei,
investite în extinderea Policlinicii
Podul ar urma să fie reamenajat,
astfel încât să fie deschise noi
cabinete medicale, iar pentru
accesul facil la etajele superioare
să fie montat un lift exterior
Primăria Râșnov a lansat pe Serviciul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) procedura de
licitaţie pentru lucrările de refacere a acoperișului clădirii policlinicii, dar și refuncţionalizarea actualului pod și transformarea acestuia în
spaţii în care să fie amenajate noi cabinete medicale. „Înainte de a demara aceste lucrări, am
efectuat un studiu de rezistenţă la partea de
structură a clădirii pentru a vedea dacă sunt
necesare și alte lucrări de consolidare, ţinând
cont că imobilul a fost construit în anul 1978.
Sperăm să atribuim cât mai repede acest contract de lucrări pentru a ne putea apuca de treabă”, a explicat primarul Adrian Veștea. Acest
proiect de extindere a clădirii presupune amenajarea a 16 noi cabinete medicale, care să
funcţioneze în regim de ambulatoriu. Totodată,

proiectul mai include și lucrări de refacere a
faţadei imobilului, inclusiv termoizolarea acesteia, dar și montarea unui lift exterior, astfel ca
persoanele cu dizabilităţi și cele vârstnice să
aibă un acces facil către nivelurile superioare.
Întreaga investiţie a fost estimată la suma de
3,13 milioane de lei, inclusiv TVA. „Sănătatea
râșnovenilor a fost dintotdeauna o prioritate
pentru Primărie și vrem să le putem oferi astfel condiţii la cele mai înalte standarde la ei
acasă, ca să nu fie nevoiţi să meargă zeci de
kilometri atunci când au o problemă de sănătate. Pe lângă cabinetele medicale, la mansardă vor fi amenajate și spaţii de primire și așteptare pentru pacienţi”, a explicat primarul
Râșnovului.
În perioada 2007 - 2008, spaţiile interioare
ale Policlinicii au fost reabilitate, fiind amenajate cabinete pentru medicii de familie, o
cameră de gardă, dar și Serviciul de Ambulanţă.
Proiectul de la acea vreme a presupus înlocuirea geamurilor și a ușilor cu tâmplărie PVC și
geam termopan pentru termoizolare, refacerea
instalaţiei electrice și a sistemului de încălzire,
dar și repararea grupurilor sanitare și înlocuirea linoleumului cu unul
sanitar.
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„Chef de pace” pe ritmuri muzicale
Artiști de diferite etnii vor concerta în zilele de 10 și 11 octombrie la Râșnov, în cadrul
unui eveniment care promovează prietenia și interacţiunea între minorităţi și români
Într-un cadru original și plăcut (Cetatea Râșnov și
Promenada Sissi), în zilele de 10 și 11 octombrie se vor
desfășura artiști din ţară și străinătate, apartenenţi ai
diverselor etnii, în cadrul unui eveniment ce are ca idee de
bază acceptarea, prietenia și interacţiunea între minorităţi
și între acestea și români. „Chef de pace/ Fest der Freundschaft” se adresează comunităţii râșnovene, dar și publicului la nivel naţional și propune două zile cu un program
majoritar muzical, toate momentele urmând a fi filmate în
vederea realizării unui documentar. Acesta va avea scopul
de a promova muzica și cultura multi-etnică din România
și de a o deschide faţă de alte influenţe internaţionale, filmul urmând tototdată a promova locul și idealul unei
comunităţi funcţionale. „Suntem de părere că România
trebuie susţinută și promovată cu o imagine pozitivă pe
plan european și internaţional. Festivalul constă în desfășurarea unor formaţii muzicale, a unor piese de teatru
în limba germană și română și a diverse activităţi interactive pentru copii și adulţi”, ne-a explicat Petra Simone
Acker (foto stânga), organizator al evenimentului alături
de Ambasada Germaniei în România, Primăria Râșnov și
fundaţia Saxonia. Pe parcursul celor două zile de festival
vor fi prezenţi cei de la clubul de Jazz „JazzPong” din
București, care vor întreţine vizitatorii cu băuturi și snackuri. Este posibil ca programul să fie ușor modificat din
punct de vedere al orelor la care vor începe recitalurile sau
să fie completat pe parcurs cu alte activităţi.

Program „Chef de pace/ Fest der Freundschaft”
MUZICĂ
Sâmbătă, 10 octombrie
" 16.00, Cetate - Canzonetta & Guests
ansamblul vocal-instrumental al Bisericii Negre din Brașov.
" 18.30, Promenadă - Ana Maria Galea.
Împreună cu trio-ul ei de jazz etnic cântă
piese în limba maghiară, română și engleză.

" 20.30, Promenadă - Petra Acker &
The Brothers feat. Joel Holmes (pianist de jazz dublu nominalizat la premiile Grammy, foto dreapta)
" 21.30, Promenadă - Tzuc (Dj din
București)
" 22.30, Promenadă - Jam session cu
Tzuc și muzicienii participanţi care vor
crea muzică pe loc.

Duminică, 11 octombrie
" 16.00, Cetate - Marion Kräutner și
Mihai Pascu, chitară și voce.
" 17.00, Cetate - Ad Hoc, formaţie de
muzică medievală românească și internaţională.
CENTRUL DE JOCURI
„Miracolix – Poveste prin simţuri”
" Sâmbătă, 10 octombrie, ora 11.00, și

duminică, 11 octombrie, ora 12.00, în
Promenadă. Instalaţie bazată pe o
experimentare senzorială a unei povești.
Jocuri și activităţi de promenadă.
TEATRU
Duminică, 11 octombrie
" 15.00, Cetate - Theaterlaboratorium
Bukarest - „An der Arche um 8” („La
Arca la ora 8”).

„SPEED&SOUND LOWCTOBER FEST 2K15 #2”

2 - 4 octombrie: Viteză
și sunet pe Valea Cetăţii
Pasionaţii fenomenului auto revin în
primul weekend al lunii octombrie la Râșnov,
pe Valea Cetăţii urmând a avea loc
„Speed&Sound LowCtober Fest 2k15 #2”. Festivalul, aflat la a doua ediţie când se desfășoară
în orașul nostru, este unul conceput de către și

Programul complet al evenimentului
VINERI, 2 OCTOMBRIE
" 08.00 - 19.00 Sosirea participanţilor și așezarea
mașinilor în zona expo
" 19.00
Cool vibes party
SÂMBĂTĂ, 3 OCTOMBRIE
" 08.00
Începutul oficial al evenimentului
" 12.00
Concurs lowest ride
" 14.00
Concurs „thug life”
" 15.00
Cconcurs - aruncatul cu janta
" 08.00-19.00
Jurizarea mașinilor
" 19.00
Party cu dj surpriză
și foc de tabără
DUMINICĂ, 4 OCTOMBRIE
" 08.00-13.00
Finalizarea jurizărilor
" 15.00
Festivitatea de premiere.

pentru pasionaţii de automobilism, dedicat
trendului actual în materie de modificări auto.
Astfel, vizitatorii vor putea vedea autovehicule
pictate, motoare modificate, sisteme audio
inedite, multe alte idei puse în practică de
oameni cu experienţă și pasiune în tot ceea ce
înseamnă fenomenul auto, dar și concursuri
haioase precum aruncatul cu janta. „Este
vorba de un eveniment automobilistic desfășurat în premieră anul trecut în Râșnov. Prima
ediţie a Speed&Sound a fost un real succes,
dorim continuitate și sperăm să ne impunem
ca manifestare de tradiţie în viaţa orașului”,
ne-a declarat Victor Cicerone Agafiţei, organizator al festivalului. Criteriile de acceptare ale
mașinilor sunt: garda la sol, wheelgap cât mai
mic, mașini cât mai îngrijite și idei cât mai
originale. Categoriile care vor fi premiate sunt
Car of the Show, Best Paint, Best Wheels, Best
Trunk Setup, Best Engine Bay, Best Static Fitment, Best Airride Fitment, Best Euro, Best
JDM, Best Romanian și People’s choice (votul
publicului pe baza biletului de intrare). De
asemenea, pe durata evenimentului (2 - 4
octombrie) se vor organiza concursuri precum
Thug Life Challenge (tras cu arma la ţintă,
dintr-un vehicul aflat în mișcare), Lowest ride
Static, Lowest ride Airride, Car & Driver stories, Air Ride Battle și multe surprize. Jurizarea
se va face sâmbătă (2 octombrie), iar duminică,
de la ora 14.00, se va face premierea.
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Un pariu care se anunţă câștigat la Râșnov:
construirea unui pasaj rutier și a unei parcări subterane în numai 11 luni
Strada Republicii
începe să
prindă contur
Concomitent, lucrări pe str. Florilor,
Mihai Viteazu și Ion Creangă

31 august 2015

Primăria vrea ca Râșnovul să aibă un centru care să
facă cu adevărat cinste orașului, astfel că, pe lângă
reabilitarea străzii Republicii - care este inclusă în
proiectul finanţat de Uniunea Europeană ce vizează
transformarea Pieţei Unirii în pietonal - după jumătatea
lunii august a fost deschis un nou șantier ce vizează
modernizarea completă a străzilor Florilor, Mihai
Viteazu și Ion Creangă. Înainte de demararea lucrărilor
de refacere a carosabilului și trotuarelor, au fost realizate
lucrările de coborâre în subteran a reţelelor aeriene de
pe aceste străzi, proiectul iniţiat de Primăria Râșnov
incluzând și amenajarea unei noi reţele de iluminat
public, investiţie în valoare de peste 832.000 de lei, fără
TVA. Valoarea estimată a lucrărilor de refacere a străzilor
a fost de 1,28 milioane de lei, fără TVA, iar la licitaţie au
participat patru societăţi din judeţul Brașov, cea mai
bună ofertă din punct de vedere economic fiind de
986.227,34 lei. Astfel, pe străzile Ion Creangă și Florilor
se lucrează deja la partea de bordurare.

14 septembrie 2015

17 septembrie 2015

SE LUCREAZĂ ÎN RITM ALERT. În două săptămâni, lucrările au avansat spectaculos.
Aspectul Centrului Istoric al Râșnovului se schimbă de la o zi la alta, iar tunelul
rutier și parcarea subterană încep să se
contureze. La sfârșitul lunii august s-a
atins gradul de execuţie de 50%, mai bine
de jumătate din proiect fusese definitivat,
trecându-se la amenajările interioare ale
parcării, respectiv la compartimentarea
spaţiilor. Două săptămâni mai târziu, la
mijlocul lunii septembrie, în partea dinspre strada Izvor se lucra deja la turnarea
plăcii de beton peste parcare și tunel, conturându-se suprafaţa pietonală. În plafonul
de beton care va acoperi amenajările subterane se vor băga aproximativ 7.000 de
metri cubi de beton, adică mai bine de
1.500 de autobetoniere.
Anul trecut, exact pe vremea aceasta,
existau destui care se îndoiau că Râșnovul
va face faţă unei astfel de provocări: construirea în numai 11 luni a unui tunel rutier și a unei parcări subterane sub centrul
orașului. Deși contractul de execuţie a fost
semnat în mai 2014, iar amplasamentul de
șantier predat constructorului pe 13 iunie
2014, un an întreg a fost pierdut din cauza

firmei din Spania care câștigase licitaţia,
dar care până în septembrie nu adusese
nici măcar un buldozer pe șantier. Exista
astfel premisa ca banii UE, peste 4 milioane
de euro nerambursabili, să fie pierduţi,
având în vedere că întreaga investiţie trebuia finalizată și predată la cheie cel târziu
în data de 31 decembrie 2015. Primăria a
decis, în septembrie 2014, anularea contractului cu spaniolii de la Emyplan SL și
reluarea procedurilor de licitaţie, cu acordul ADR, respectiv al Ministerului Dezvoltării. „Vom duce proiectul până la
capăt”, declara atunci primarul Adrian
Veștea. Și așa a fost. Procedurile de recontractare au durat aproape 4 luni, noul contract fiind semnat în prima lună a anului
2015. Reluate - sau mai corect spus începute - pe 23 ianuarie, lucrările la centrul
istoric avansează conform graficului cu
noii antreprenori, compania austriacă Bilfinger Baugesellschaft mbH în asociere cu
firma brașoveană Scorillo Intercom SRL.
Fiind vorba de o structură subterană,
lucrările de stabilizare au fost de o complexitate ridicată, întreg perimetrul fiind

asigurat cu infiltrări de betonită, „pereţi
mulaţi” turnaţi până la o adâncime de 7 13 metri.
Gradul de finalizare era de 65% la mijlocul lui septembrie, iar în săptămânile următoare, după ce va fi turnat și „tavanul”,
se va trece la amenajarea propriu-zisă a
piaţetei, respectiv placarea cu granit a
acesteia, dar și la amenajarea unei noi reţele de iluminat public care să se încadreze în peisaj, a unor scuaruri pentru
verdeaţă și pomi, precum și la construcţia
unei fântâni arteziene cu multiple jocuri
de apă, care vor ţâșni direct din pavaj, pe
modelul fântânii din Piaţa Mare a Sibiului. La suprafaţă, pe lângă piaţetă, vor
exista și benzi de circulaţie care vor fi destinate exclusiv mașinilor de intervenţie,
însă traficul rutier va fi dirijat prin subteran, astfel ca Piaţa Unirii să fie exclusiv
pietonală. Traficul auto va fi dirijat prin
tunelul rutier care va avea o lungime de
316 metri și va străbate practic întreg centrul Râșnovului. Pentru accesul spre parcare din piaţă se vor amenaja scări, dar și
un lift destinat persoanelor cu dizabilităţi.

Str. Republicii, 23 septembrie: 750 de metri
pătraţi de pavaj erau deja montaţi.
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2015 se anunţă anul
celor 300.000 de turiști

Curtea Casei de Cultură
- de nerecunoscut

1 ianuarie - 22 septembrie 2015: 291.828 de vizitatori la Cetate
Râșnovul a fost un pol al turismului pentru întreg
judeţul și nu numai de la începutul anului și până la
finele sezonului estival, iar acest lucru este confirmat
de numărul vizitatorilor care au trecut pragul Cetăţii.
Pe lângă fortăreaţa medievală, din data de 3 iulie și
liftul cu cremalieră a devenit o atracţie, în special în zilele de weekend funcţionând la capacitate maximă.
Vârful de călători a fost la o săptămână după inaugurarea instalaţiei, pe 12 iulie, când numărul celor care
au urcat cu liftul cu cremalieră a depășit capacitatea de
transport estimată pentru o zi, de 648 de persoane,
ajungându-se la 748 de pasageri.
În total, de la deschiderea instalaţiei, de pe 4 iulie
și până pe 22 septembrie, au fost înregistrate peste
18.000 de treceri pe la turnicheţii instalaţiei de transport. „În medie în fiecare zi au fost peste 260 de călători, cei mai puţini în cursul săptămânii, când minimul de turiști care au călătorit cu liftul a fost de 100,
iar în zilele de weekend am avut câte 400 - 500 de persoane. Este o medie bună în condiţiile în care accesul
în zona centrală este mai dificil atâta timp cât sunt în
derularea lucrările la centru istoric”, a precizat primarul Râșnovului, Adrian Veștea. Ţinând cont că nu
duce lipsă de călători, instalaţia își acoperă costurile de
exploatare, dar și salariile pentru cele 19 persoane care
o operează și întreţin. Tariful de acces la Cetate cu lif-

tul este de 12 lei pentru adulţi și 6 lei pentru copii și se
estimează că traficul va crește odată cu finalizarea
șantierului din centrul istoric.

Și 4.500 de turiști
pe weekend
De asemenea, Cetatea a fost vizitată în perioada 1
ianuarie - 22 septembrie 2015 de 291.828 de turiști, iar
autorităţile locale anticipează că fluxul de vizitatori va
fi la fel de mare în continuare, iar în curând numărul
celor care vor vizita Cetatea va trece pragul de 300.000.
„În cursul săptămânii avem 2.000 - 3.000 de turiști,
iar în weekend numărul acestora ajunge la 4.0004.500. Acest lucru se datorează, în primul rând,
investiţiilor în infrastructură. Am profitat foarte bine
de toate atuurile pe care Râșnovul le are din punct de
vedere turistic. Totodată, un rol important îl au și
evenimentele sportive și culturale din agenda orașului”, a punctat primarul Râșnovului Adrian Veștea.
Creșterea numărului de vizitatori e una remarcabilă, de aproape 100.000 până în prezent, +47% comparativ cu aceeași perioadă din 2014, când s-au înregistrat 198.269 de vizitatori în perioada 1 ianuarie - 22
septembrie (240.986 în întreg anul). De altfel, creșteri
de 20-30% s-au înregistrat în fiecare din ultimii ani.

Înainte

După

La pas, către Cetate
Lucrările la Promenada care urmează
traseul liftului au fost finalizate
După inaugurarea liftului cu cremalieră pe plan înclinat, pentru iubitorii de natură și plimbări în aer liber, a fost
reamenajată și fosta cale de acces către Cetate, dinspre
Centrul Istoric. Se respectă în mare parte vechiul traseu,
iar plecările, atât cea de sus cât și cea de jos, se fa c acum
de pe platforme construite din metal. Amenajarea acestora
a fost necesară în primul rând pentru că vechiul traseu de
promenadă se întrepătrundea cu cel al liftului, iar noile
puncte de plecare amenajate pentru urcare/coborâre sunt
mult mai abrupte. Scările metalice asigură siguranţa
turiștilor, plus că se aseamănă ca design cu linia pe care
urcă liftul, creându-se astfel un ansamblu unitar. În rest,
vechea potecă a fost păstrată, fiind însă reamenajată, cu
scări din piatră asigurate cu balustradă, alee de pietriș.
Aleea dispune și de două locuri de odihnă, unde au fost
montate băncuţe de lemn și coșuri de gunoi.

Una dintre investiţiile în infrastructură necesare pentru a crește competitivitatea pe plan turistic a fost și reamenajarea Curţii Casei de Cultură, care
este poarta de acces către liftul cu cremalieră. Aceasta a fost transformată întrun adevărat simbol al Râșnovului, după ce a fost placată cu piatră bazaltică,
amenajându-se și un fir de apă, dar și un bazin în mijlocul căruia va fi
amplasată ulterior o statuetă. De asemenea, au fost amplasate bănci, gradene
cu flori, dar și arbuști de mici dimensiuni pe scuarurile verzi. Nu în ultimul
rând, și accesul persoanelor cu dizabilităţi către Cetate se poate face mult mai
facil odată cu punerea în funcţiune a liftului pe plan înclinat. De altfel, proiectul a inclus și amplasarea unui ascensor, ţinând cont că există o diferenţă de
nivel între curte și platforma staţiei de plecare a liftului.

PROBLEMELE ORAȘULUI
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Razie a Poliţiei Animalelor
prin gospodăriile râșnovenilor
Proprietarii de câini erau obligaţi să își sterilizeze și microcipeze câinii până la 1 ianuarie 2015, însă mulţi dintre
râșnoveni nu au făcut-o. Mai mult, unii dintre ei își trimit patrupedele la plimbare pe stradă, pe timp de noapte
Deși Legea privind protecţia animalelor stabilea foarte clar că până la
începutul acestui an toţi proprietarii de
câini sunt obligaţi să își înregistreze și
microcipeze patrupedul, nu toţi râșnovenii s-au conformat. Mai mult, cei care nu
și-au sterilizat și înregistrat animalele
profită de faptul că nu au cum să fie trași
la răspundere în cazul producerii unor
incidente și pe timp de noapte își lasă
liberi câinii pe străzile orașului. Nu de
puţine ori, patrupedele trimise „la plimbare” au provocat unele incidente, astfel
că Primăria Râșnov a cerut sprijinul
Poliţiei Animalelor, a Direcţiei Sanitar Veterinare și a Colegiului Medicilor Veterinari Brașov, în vederea identificării,
microcipării și sterilizării câinilor, așa
cum o cere Legea 258/2013 care stabilește
aceste lucruri. „Cei care au câini spun
nonșalant că animalele lor sunt blânde.
Probabil sunt blânde cu persoanele pe
care le cunosc, dar când ies pe stradă și
întâlnesc o persoană sau un copil căruia
îi este teamă de câini, nu mai sunt așa de
blânde. Aceste instituţii pot aplica sancţiuni pentru cei care nu și-au înregistrat
câinii și, mai mult, îi lasă liberi pe străzi”,

a subliniat viceprimarul Râșnovului,
Marieana Ducar.

0729.499.397
- Aici sesizăm
neregulile
Aceasta face un apel către râșnoveni să
sesizeze la numărul de urgenţă al Poliţiei
Locale, 0729.499.397, orice situaţii de
acest gen în care există persoane care își
eliberează câinii pe străzi. „Mă bucur că
râșnovenii au conștientizat faptul că este
foarte important să sesizeze astfel de
situaţii. De exemplu, în apropierea cartierului Toamnei, care este un cartier privat, sunt case construcţie, iar proprietarii
și-au adus și câini, care sunt lăsaţi liberi
cu scopul de a păzi respectivele proprietăţi, dar de fapt aceștia pleacă de acolo
și ajung și în interiorul cartierului și un
copil chiar a fost mușcat. În astfel de
cazuri, locatarii din zonă trebuie să ne
ajute cu informaţii pentru a identifica
proprietarul patrupedului și a lua

măsurile care se impun. Oamenii ne-au
spus unde ar sta de fapt acea căţea și am
venit cu echipa de la ecarisaj pentru a o
prinde, ocazie cu care am identificat mai
mulţi câini care sunt ţinuţi pe lângă
șantiere”, a explicat viceprimarul.

Hingherii, izgoniţi
„cu pietre”
Hingherii au mai avut însă parte și de
experienţe neplăcute, fiind izgoniţi „cu
pietre” de cei care se considerau proprietarii unor maidanezi aciuaţi pe lângă blocuri. „Nu este suficient că un câine este al
tău, trebuie să și ai grijă de el, să îi dai de
mâncare și să nu îl lași în voia sorţii, ca
să ajungem la producerea unor incidente
dramatice”, a punctat Marieana Ducar.

250 de câini adunaţi
de pe străzi
Din primăvară și până la începutul
lunii septembrie, de pe străzile Râșnovului au fost adunaţi 250 de maidanezi, mai
ales că și în orașul nostru au ajuns „câini
de import”, descărcaţi din diverse mașini
pe timp de noapte.

Ce zice legea
Potrivit normelor legislative,
proprietarii câinilor au obligaţia să
identifice, prin microcipare, și să
înregistreze animalele în Registrul
de evidenţă a câinilor cu stăpân
(RECS), la medicul veterinar, în termen de 90 de zile de la fătare sau
înainte de vânzarea, donarea cu
titlu gratuit sau scoaterea în spaţii
publice a acestora. În cazul restului
patrupedelor, identificarea trebuia
efectuată până la 1 ianuarie 2015
sau înainte de vânzarea, donarea,
vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spaţii publice a acestora.
Sancţiunile pentru nerespectarea
reglementărilor privind identificarea și microciparea câinilor sunt
între 2.000 și 5.000 de lei și între
5.000 și 10.000 de lei pentru cei
care nu-și sterilizează câinii de rasă
comună sau metișii acestora, potrivit Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG
155/2001.

Montarea sistemului de supraveghere stradal, scoasă la licitaţie
Procedura de achiziţie a celor 73 de
camere video care ar urma să supravegheze
zonele de interes turistic, dar și principalele
intersecţii din oraș, se mai amână, după ce
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achiziţiilor
Publice (ANRMAP) a făcut unele completări

la anunţul de licitaţie, cerând refacerea lui
în conformitate cu aceste cerinţe. Odată
definitivat anunţul, acesta va fi postat pe
Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice
(SEAP), reprezentanţii Primăriei sperând să
fie depuse cât mai multe oferte, astfel încât
preţul de achiziţie să fie unul avantajos.

Cele mai multe camere de supraveghere
vor fi montate în zona centrală, la gară, dar
și în zona complexului sportiv de pe Valea
Cărbunării sau în parcarea de la Cetate. De
asemenea, fiecare intersecţie importantă
din oraș va fi monitorizată de cel puţin o
cameră, astfel că și în cazul producerii unor

evenimente rutiere lucrurile vor fi destul de
clare. O astfel de investiţie este necesară în
contextul în care Primăria este preocupată
ca pe străzile orașului nostru să existe siguranţă și ordine publică, astfel încât localnicii, dar și turiștii să nu aibă parte de
neplăceri.

Locaţia camerelor de supraveghere video
Zonă
Număr camere
Calea Brașovului - intrare
2 camere
Strada Caraiman/Strada Vulcan
2 camere
Strada Caraiman/Strada Câmpului/ Strada Republicii 2 camere
Strada Uzinei/Strada Câmpului/Șoseaua Bran
3 camere
Șoseaua Bran/Strada Tudor Vladimirescu
1 cameră
Strada Uzinei/Strada Mihai Eminescu
1 cameră
Strada Mihai Viteazu/Strada Cetăţii
2 camere
Centru – Strada Republicii
4 camere
Strada Tudor Vladimirescu/Strada I.L. Caragiale
2 camere
Strada Crișan
2 camere

DN 73A/ Strada Câmpului
DN 73A /intrare Râșnov
Complex Sportiv Valea Cărbunării
Parcare Cetatea Râșnov
DN 73A/Strada Mihai Eminescu
Halta Râșnov
Strada Mihail Sadoveanu/Strada Tudor Vladimirescu
Piaţa școlii
Strada Florilor/Strada Mihail Sadoveanu
Strada Izvorului/Strada Teiului
Strada Teiului/Strada Gheorghe Lazăr

1
2
8
6
2
4
2
3
2
2
2

cameră
camere
camere
camere
camere
camere
camere
camere
camere
camere
camere

Strada Brazilor/Strada Armata Română
Strada Izvorului/Strada Narciselor
Parc Promenadă
Strada Bucegi/Strada Uzinei
Strada Gării
Strada Mihai Eminescu/Strada Tudor Vladimirescu
Glăjărie
Piaţa Nouă
Strada Ghimbășel/Strada Vulcanului
Strada Izvor/Strada Armata Română
Strada Gheorghe Lazăr/Strada Nicolae Bălcescu

2 camere
2 camere
3 camere
2 camere
1 cameră
1 cameră
1 cameră
2 camere
2 camere
1 cameră
1 cameră

OAMENII DE LÂNGĂ NOI
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Un ultim omagiu pentru Constantin Arișanu
Colonelul în rezervă Constantin Arișanu, care a fost timp de șapte ani comandantul
Poliţiei Râșnov, s-a stins din viaţă în data de 13 septembrie, după o îndelungă suferinţă
Poliţia Română este în doliu, orașul Râșnov
este în doliu. Colonelul în rezervă Constantin
Arișanu a făcut carieră în munca de poliţie și a
fost apreciat de colegi. Acesta s-a stins din
viaţă, pe 13 septembrie, la doar 60 de ani, chinuit de o boală necruţătoare.
Constantin Arișanu s-a născut în data de 6
iunie 1955 în comuna Hălchiu și a îmbrăţișat
meseria de poliţist în anul 1979, când a fost încadrat ca ofiţer judiciarist. Datorită calităţilor
sale și devotamentului faţă de uniforma de poliţist, a fost promovat ca șef al Poliţiei Râșnov, în
perioada 1989-1997. Așa a cunoscut mai bine
Râșnovul și atât de mult a ajuns să-l iubească
încât a ales să devină râșnovean. Îi era drag
Râșnovul și se bucura din toată inima de fiecare
lucru bun care se întâmpla în orașul său. Din
experienţa proprie știa câte sacrificii și câtă
muncă se află în spatele proiectelor împlinite.
Din 1997 a condus Brigada de Combatere
Criminalităţii Organizate Brașov, iar din anul
2005, a fost numit șef al Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Brașov. Atunci când a fost numit în această funcţie a mărturisit că dorinţa sa
este de a schimba imaginea acestei instituţii,
astfel ca Poliţia să își să recâștige încrederea ce-

tăţenilor și să devină competitivă cu alte instituţii
similare din lume. „Vreau ca de acum Poliţia judeţului Brașov să aibă o legătură mult mai bună cu
societatea civilă prin reprezentanţii săi, pentru
rezolvarea cât mai bună a problemelor comunităţii.
Vreau o schimbare a mentalităţii învechite în legătură cu unii subordonaţi și cel mai mult doresc să
creez o imagine pozitivă a instituţiei. Sper că prin
tot ceea ce voi face va rezulta menirea poliţistului
de apărător al vieţii, în speranţa unui trai mai bun”,
declara după numirea în funcţie Constantin
Arișanu. A făcut într-adevăr o serie de schimbări în
cadrul Inspectoratului, iar în martie 2009 a decis să
se pensioneze și să stea mai mult alături de familie,
la Râșnov. La Râșnov a dorit să fie și îngropat, colonelul fiind condus pe ultimul drum de rude, prieteni, foști colegi din Poliţie, pe 16 septembrie, acesta fiind înmormântat în cimitirul ortodox din orașul
nostru.
Constantin Arișanu a fost înmormântat cu
onoruri militare, iar sicriul, acoperit cu drapelul
României, a fost purtat de ofiţeri din Poliţie. În timpul coborârii sicriului în mormânt, garda de onoare
a tras trei focuri de salvă, iar drapelul, având înscris
pe el numele defunctului, a fost înmânat familiei.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

A RĂMAS ÎN INIMA RÂȘNOVENILOR
În cei 30 de
ani de activitate
ca poliţist, Constantin Arișanu
și-a câștigat, prin
corectitudinea
profesională și morală, respectul și preţuirea colegilor. Colonelul a rămas și în memoria râșnovenilor,
comunitate pe care a slujit-o timp de 7
ani, ca și comandant al Poliţiei Râșnov,
oraș pe care și l-a ales drept „acasă”.

„Am simţit nevoia să aduc un ultim
omagiu, în calitatea mea de Primar al
comunităţii din Râșnov, dar și, foarte
important pentru mine, în calitatea mea
de om care l-a preţuit și o să-l preţuiască
pe cel care a fost colonel Constantin
Arișanu. La vârsta de 60 de ani, colonelul
Constantin Arișanu era într-o etapă a
vieţii în care merita să se bucure alături
de familia sa de prestigiul dobândit într-o
viaţă profesională plină de sacrificii. Dar
Dumnezeu a hotărât altfel. Chiar dacă

credinţa ne cere să
înţelegem că nu este
o despărţire definitivă, e greu să acceptăm acest sfârșit fulgerător. Se spune că pe
cei plecaţi dintre noi să nu
îi căutăm în mormânt, ci în inima noastră. În încercarea de a alina durerea
enormă, vreau să asigur familia îndoliată
că domnul colonel Constantin Arișanu va
rămâne pentru totdeauna în inima și în

amintirea noastră”, a spus primarul
Adrian Veștea.
„În activitatea sa a fost un ofiţer
foarte bun, a obţinut calificative numai
de «Foarte Bine», iar la data de 18
decembrie 2006 pentru merite deosebite în
activitate a fost decorat de Președintele
României cu Ordinul pentru Bărbăţie și
Credinţă în grad de ofiţer. A iubit foarte
mult orașul Râșnov”, a mărturisit comandantul Poliţiei Râșnov, comisarul șef de
poliţie Constantin Dumbravă.

Evanghelicii l-au sărbătorit pe Sfântul Matei, patronul
spiritual al bisericii din centrul Râșnovului
piese pe care audienţa le cunoștea încă din
copilărie, atunci când în orașul Râșnov existau două fanfare, cea bătrână și cea tânără,
cu aproape 40 de instrumentiști. Cei
prezenţi au avut parte, pe lângă bunătăţile
de pe mese, de un scurt concurs istoric. „Toţi
s-au simţit bine, într-o atmosferă de sărbătoare, de voie bună, până ce s-a acoperit

- continuare din pagina 1 Ziua a început cu o slujbă festivă în care
au fost ascultate, pe lângă liturghie și
predică, piese la orgă și vioară cântate de
familia Paul și Elena Cristian. Totodată, a
cântat și corul bisericesc din Hărman, dirijat

de Diana Baldea Dumitrașcu. Au fost ţinute
numeroase cuvântări, între care și un cuvânt de salut și îndrumare al primarului
Adrian Veștea. După slujbă, peste o sută de
participanţi s-au adunat în curtea parohială
la o masă festivă. Fanfara din Sânpetru, condusă de Mich Iosif, a întreţinut atmosfera cu

cerul, așa încât sărbătoarea s-a încheiat
udată, la propriu. Dar totuși, cele patru ore
sub un cer liber și senin au fost de ajuns să
ne bucurăm împreună și să cinstim pe
patronul spiritual al bisericii, pe Sf. Matei.
Adresăm un cuvânt de mulţumire către toţi
participanţii la această festivitate”, a
încheiat preot paroh Boltres Kurt.

SPORT
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Viitorul sună bine pentru Schi - Biatlon
România a găzduit cu succes Campionatele Mondiale de Biatlon de Vară, prima
competiţie de acest nivel care a avut loc în ţara noastră. Triada Râșnov - Cheile Grădiștei Predeal a devenit un punct important pe harta mondială a marilor competiţii sportive

Raul Flore și Larisa Cotruș, cei mai bine
clasaţi din „școala râșnoveană”.

Pentru prima dată în istorie, ţara noastră a găzduit un
campionat mondial, cei mai buni biatloniști de pe planetă
ajungând în luna august la Cheile Grădiștei. 235 de sportivi
(131 băieţi, 104 fete) și 105 oficiali au luat parte între 28 și 30
august la Campionatele Mondiale de Biathlon de Vară Seniori și Juniori, fete și băieţi, competiţie ce a cuprins câte
trei probe pentru fiecare categorie: sprint, pursuit și ștafetă.
Povestea găzduirii unui eveniment de asemenea anvergură în
România a început în urmă cu câţiva ani, când, evaluând capacităţile organizatorice ale zonei, probate și cu desfășurarea,
în 2013, a Festivalului Olimpic al Tineretului Europenan,
Federaţia Internaţională de Schi și Uniunea Internaţională de
Biatlon au decis atribuirea pentru orașul Râșnov, în 2014, a
două etape de Cupă Mondială de sărituri cu schiurile, ceea ce
a constituit o bună promovare a ţării noastre, care s-a aflat
între cele doar 14 ţări din lume care au găzduit o astfel de
competiţie. „Astfel de evenimente ajută la promovarea sportului românesc, a imaginii României, dar și la creșterea economică a comunităţilor limitrofe domeniilor schiabile și a
infrastructurilor sportive de schi și biatlon, prin dezvoltare
turismului, folosirea capacităţilor de cazare și alimentaţie și
crearea de oportunităţi pentru întreprinzătorii privaţi. În
ultimii ani, prin semnarea unor parteneriate public-private
cu autorităţile locale din Râșnov, Predeal, Fundata, Bușteni
și Miercurea Ciuc, dar și cu proprietarii complexului de la
Cheile Grădiștei și OMV România, s-a reușit consolidarea
infrastructurii pentru schi și biatlon, în concordanţă cu standardele internaţionale, ceea ce a condus și la obţinerea celor
mai bune rezultate în planul performanţei sportive din istoria federaţiei - primul titlu de campion european la biatlon
feminin senioare și primele titluri mondiale U23 la schi fond
și de juniori la biatlon fete”, a explicat Puiu Gaspar, secretar
general al FRSB. Astfel, după săriturile cu schiurile și biatlonul a avut prilejul să contribuie, prin găzduirea unor competiţii la care au participat sportivi din 26 de ţări, la afirmarea
sportului românesc și a României în general.

Medalii pentru
sportivii români

România pe podium, cu Marius Ungureanu.

Puiu Gaspar, secretar general al FRSB, alături de
sportivi medaliaţi.

Sportivii români au reușit să intre și în medalii, ţara
noastră ocupând la final locul al treilea pe medalii, cu una de
aur, una de argint și una de bronz, după Ucraina, ţară care a
adunat 11 medalii și Rusia cu 5 medalii. Primii sportivi ai
delegaţiei noastre care s-au remarcat la competiţia de la
Cheile Grădiștei au fost membrii echipei ștafetă mixtă a
seniorilor - Luminiţa Pișcoran, Reka Ferencz, Iulian Pop și
Cornel Puchianu, care au terminat cursa pe ultima treaptă a
podiumului și au cucerit medaliile de bronz, după formaţiile Rusiei și Bulgariei. În aceeași competiţie, dar la juniori,
România (Florina Dănilă, Oana Vălean, Gego Hunor și Marius Ungureanu) s-a clasat pe locul 6, pe podium situându-se
Ucraina, Cehia și Rusia.
O altă medalie obţinută de delegaţia tricoloră a fost cea a lui Marius
Ungureanu, argint la
proba de sprint juniori, fiind
încadrat pe
podium de u-

crainianul Myhda Anton și de cehul Jan Burian. Mai mult, în
ultima zi a competiţiei, Marius Ungureanu s-a impus în proba
de pursuit la juniori, terminând cursa după 37 de minute și
28 de secunde, în faţa lui Aleksei Chulev (Rusia) și a lui Ondrej
Santora (Cehia). George Daniel Buta a completat palmaresul
delegaţiei României cu un loc 4, pierzând la mare luptă un loc
pe podium în proba de pursuit (urmărire) seniori. În competiţia seniorilor, el se situase pe locul 7 în proba de sprint.
„Ne propusesem două medalii și am depășit așteptările. La
sprint, Ungureanu a făcut o cursă excelentă, cu o tragere perfectă. Faptul că am câștigat apoi și o medalie de aur la un
Campionat Mondial arată că suntem pe drumul cel bun.
Suntem una dintre puterile mondiale ale acestui sport,
putem face faţă celor mai puternice reprezentative și putem
afirma că viitorul sună bine pentru biatlonul românesc. Mai
mult, am arătat că putem organiza la cel mai înalt nivel
competiţii deloc ușoare”, ne-a spus Puiu Gaspar, secretarul
general al Federaţiei Române de Schi Biatlon. Acesta a fost
completat de Anders Besseberg, președintele Federaţiei Internaţionale de Biatlon, care s-a arătat impresionat de bazele
sportive pe care le are judeţul Brașov „Când spun că baza de
la Cheile Grădiștei este una dintre cele mai frumoase din
lume nu exagerez cu nimic. Nu cred că mai există vreuna la
fel pe mapamond, România a intrat în lumea bună a biatlonului mondial și cred că o așteaptă un viitor frumos”, a
declarat norvegianul.

„Școala” de la Râșnov a
avut 10 reprezentanţi
Orașul nostru a fost reprezentat în competiţie de mai
mulţi sportivi formaţi la CSȘ Dinamo, una din cele mai bune
pepiniere ale biatlonului românesc și ale sporturilor de iarnă
în general. Astfel, la seniori au concurat Iulian Gheorghe Pop,
Remus Faur, Diana Salman și Ioana Cârstea, pentru ca în
competiţiile de juniori să participe Daniel Giurgi, Tudor Gîrbacea, Raul Flore, Daniel Munteanu, Larisa Cotruș și Maria
Rășină. În proba de sprint la juniori, cel mai bine s-a clasat
Raul Flore (locul 15), urmat de Daniel Munteanu (39) și
Tudor Gîrbacea (41), pentru ca la fete Larisa Cotruș să termine competiţia pe poziţia a 18-a. La seniori, Iulian Gheorghe
Pop a încheiat concursul pe locul 20, urmat imediat de
Remus Faur (21), iar râșnovencele Diana Salman și Ioana
Cârstea să obţină locul 22, respectiv locul 30. Raul Flore a
reușit o clasare bună și la pursuit (16), probă la care Tudor
Gîrbacea a terminat pe 39, Daniel Munteanu pe 42, iar Larisa
Cotruș pe 19. La seniori, pursuit-ul a
adus Râșnovului locurile 10 (Remus
Faur), 18 (Iulian Gheorghe
Pop), respectiv 23 (Diana
Salman).
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Actuali și viitori campioni ai
scrimei în Cetatea Râșnovului
Deși nou pe harta acestui sport, orașul nostru poate deveni o pepinieră a disciplinei

Sportivii au făcut o scurtă demonstraţie în faţa publicului prezent în Cetate.

Micuţii au venit curioși să afle cât
mai multe despre scrimă și ce
înseamnă sportul pentru sănătatea lor.

La Râșnov au ajuns din nou, pentru al doilea
an consecutiv, mari campioni ai scrimei românești, în cadrul unei ample acţiuni simultane de
promovare a disciplinei și atragere a cât mai
multor copii către sport, desfășurată de Federaţia
Română de Scrimă în 11 orașe din România. Astfel, pe 17 septembrie, de la ora 17.00, Ana Maria
Brânză, Tiberiu Dolniceanu, Simona Gherman,
Mihai Covaliu și alte nume mari au ajuns în
orașul nostru și în Slobozia, Constanţa, Iași,
Târgu Mureș, Cluj Napoca, Satu Mare, Oradea,
Timișoara și Brașov. După o acţiune similară desfășurată în 2014 sub denumirea „Caravana
Scrimei”, Federaţia de Scrimă a decis ca în acest
an sportivii să străbată ţara sub deviza FlashMob
România 2015 și să desfășoare demonstraţii
simultane, poze, autografe și alte acţiuni de popularizare a acestui sport.

Covaliu: Ne dorim ca
Râșnovul să devină o bază
pentru scrima românească
„După vizita de anul trecut, Râșnovul nu
putea lipsi de pe harta noastră nici la această
ediţie. În primul rând pentru că domnul primar Veștea este un mare susţinător al sporturilor, fie ele de iarnă sau de vară, iar apoi

pentru că ne dorim ca Râșnovul să devină o
bază pentru scrima românească, fiind aproape
de Brașov, într-o zonă de tradiţie. Demonstraţia a avut loc într-un cadru sugestiv, un
străvechi loc al cavalerilor, un simbol al spiritului medieval, care în urmă cu secole a stat
parcă la originea sportului cu sabia, spada sau
floreta. Din acest motiv, dar și datorită
deschiderii de care au dat dovadă autorităţile
locale, am decis să venim din nou la Râșnov”,
a declarat Mihai Covaliu, președintele Federaţiei Române de Scrimă. Trebuie să menţionăm
faptul că în afara Râșnovului, toate celelalte
gazde ale evenimentului sunt reședinţă de judeţ
și centre de tradiţie în scrima românească.
„Nu avem mare tradiţie în scrimă, este o
disciplină nouă pentru orașul nostru. Am înfiinţat de curând un club sportiv cu 10 ramuri,
în care am inclus și scrima. Am fost susţinuţi
din acest punct de vedere de domnul Covaliu,
un om care își face foarte bine treaba la șefia
federaţiei și care are meritele sale în rezultatele obţinute de sportivii români la marile
competiţii de profil. Mă bucur că ne aflăm
printre orașele gazdă și sperăm ca peste ani,
dintre cei mici care au venit astăzi aici să fie în
postura oaspeţilor noștri, sportivi de mare succes”, a spus și primarul Adrian Veștea.

Demonstraţii și
selfie-uri cu vedetele
În Cetate au ajuns Simona Gherman (CSA
Steaua/spadă, dublă campioană mondială și de 6
ori campioană europeană), Loredana Dinu (CS
Dinamo/spadă), Ioana Dumitru (CS Dinamo/spadă) și Ciprian Gălăţanu (CS Dinamo/sabie, vicecampion mondial), alături de câteva tinere talente de la centrul olimpic de la Brașov. Cu toţii
au oferit o demonstraţie elevilor de la ACS Olimpic Cetate, dar și copiilor care nu au îmbrăţișat
încă tainele sportului, dar au venit din curiozitate și sunt tentaţi să o facă. Apoi, campionii
le-au explicat celor mici beneficiile practicării
sportului sau diferenţa dintre cele trei arme utilizate, floreta, spada și sabia, precum și detalii
despre echipament, nelipsind nici pozele, selfieurile și autografele. „Este vorba de un sport relativ nou în oraș, iar această acţiune are un
impact foarte mare asupra celor mici. Încercăm
să popularizăm cât mai mult în oraș scrima,
avem deja 10 copii înscriși și încercăm să mărim
numărul acestora. Avem susţinerea domnului
primar, ceea ce contează foarte mult în desfășurarea activităţii noastre”, a declarat Marius
Gălăţanu, antrenor la clubul din orașul nostru și
nimeni altul decât fratele campionului Alin
Gălăţanu.

„Decât pe tabletă, mai bine pe terenul de sport”
„Sunt brașovean, așa că orice revenire în judeţul
natal înseamnă mult din punct de vedere emoţional
pentru mine. Este un eveniment prin care încercăm
să popularizăm cât mai mult scrima și să găsim
viitori sportivi în orașele în care ne deplasăm.
Mulţumim organizatorilor și gazdelor, care ne-au
dat prilejul să ne amintim și noi de începutul drumului în carieră, atunci când eram copii.”
- Alin Gălăţanu

„Vrem să promovăm scrima,
dar și sportul în general. Am fost
și anul trecut în aproape jumătate
de ţară, în speranţa de a readuce
copiii către mișcare. E mult mai
bine să joci un tenis cu adevărat,
în aer liber sau în sală, decât să o
faci virtual, pe tabletă.”
- Simona Gherman

Cel mai
tare turneu
de scrimă
din Europa
pentru
cadeţi și
speranţe va
avea loc la
Râșnov
Râșnovul va avea parte de o nouă
premieră naţională, urmând a găzdui un concurs internaţional de
sabie pentru cadeţi și speranţe copii născuţi în 1999 și 2000. Competiţia organizată de către Asociaţia
Club Sportiv Muschetarul Brașovean este cea mai importantă la
aceste categorii de vârstă la nivel
european, fiind trimise invitaţii
către federaţiile de specialitate din
Italia, Franţa, Spania, Moldova,
Ucraina, Turcia, Kuweit și Bulgaria.
Din România vor participa sabreri
de la toate cluburile importante:
Steaua, Dinamo, ACS Duel, CSTA,
Riposta - toate din București, CSM
Brașov, Dinamo Brașov, Dinamo
Râșnov, CSS Iași, Unirea Iași, CSS
Slobozia, CSS Satu Mare etc.
Evenimentul se va desfășura în
zilele de 3 și 4 octombrie, la sala de
sport a Școlii Gimnaziale nr. 3. La
ceremonia de deschidere, lângă primarul orașului Râșnov, Adrian
Veștea, și-au anunţat participarea
președintele Federaţiei Române de
Scrimă, Mihai Covaliu (foto dreapta) și vicepreședintele Federaţiei
Internaţionale de Scrimă, Ana
Pascu (foto stânga). Concursul de
la Râșnov este cuprins în calendarul Federaţiei Române de Scrimă, iar clubul brașovean care se
ocupă de organizare are ca parteneri Primăria Râșnov și Federaţia
Română de Scrimă.

LIVING ROSENAU
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Când IT-iștii, farmaciștii sau arheologii devin ciobani,
negustori sau meșteșugari din secolul al XIII-lea
Râșnovul are pentru prima dată un grup de reconstituire istorică, Living Rosenau,
ai cărui membri redau viaţa cotidiană a Ţării Bârsei de acum șapte secole
Rosenau adună povești inedite, fiecare cu
farmecul său, readucând în actualitate viaţa
din Cetatea Râșnovului și Ţara Bârsei în secolul al XIII-lea, perioadă în care a avut loc colonizarea săsească în Transilvania. Un tânăr cavaler teuton sosit din Palestina alături de
scutierul său fidel, un meșter de obiecte
metalice care visează la Valea Rinului de unde
a venit tatăl său, o familie de ciobani români,
un armurier din Bavaria cu sosirea sa, cea mai
pricepută bucătăreasă din ţinut, un diacon
român și harnica lui nevastă, un pielar iscusit
însurat cu o unguroaică, o familie de cumani
pașnici, un croitor din Flandra, cu toţii fac
parte din rutina cotidiană și stau mărturie de
ce Ţara Bârsei a fost la un moment dat tărâmul
făgăduinţei pentru coloniști.

Au învăţat de la cei mai
pricepuţi reenactori
„Dacă în anii trecuţi aveam oaspeţi din
alte ţări, grupuri de reconstituire istorică, în
Ajuns la cea de-a șaptea ediţie, Festivalul de
Reconstituire Istorică de la Râșnov a devenit
unul din cele mai puternice evenimente de
acest gen din ţară, fiind un exemplu de organizare cu adevărat profesionistă în această nișă.
Totuși, deși avea an de an invitaţi din diferite
ţări care redau atmosfera unor vremuri de
mult apuse, Râșnovul nu avea propriul grup de
reconstituire istorică. În acest context a fost
creat Living Rosenau, grup ce a luat naștere în
cadrul proiectului „Reconstituirea Istorică instrument de valorificare culturală și dezvoltare durabilă a comunităţii locale”, derulat
de Asociaţia Mioritics (România) în parteneriat
cu Primăria Râșnov și Trondheim Vikinglag
(Norvegia), în perioada decembrie 2014 noiembrie 2015. Conceput ca o alternativă
reală de ofertă educativ-culturală, adresată atât
copiilor, cât și adulţilor, demersul are scopul de
a promova patrimoniului cultural al zonei
Râșnov prin crearea acestui grup de reconstituire istorică care valorifică meșteșugurile
tradiţionale, reperele identitare ale comunităţii
și istoria locală a minorităţilor. Pasiunea pentru istorie i-a unit pe membrii grupului, de la
copii de 7-8 ani până la persoane puţin trecute
de 50 de ani. În viaţa reală sunt elevi sau practică meserii precum cele de scenograf, director
de resurse umane, IT-ist, fierar, farmacistă,
arheolog, creează haine pentru copii sau sunt
casnici, însă se transpun foarte bine în rolul
pe care îl joacă. Astfel, Living

un grup din România”, ne-a declarat Mihai
Dragomir, președintele Asociaţiei Mioritics.
Documentaţia istorică a proiectului a fost
realizată de istoricul Nicolae Pepene, iar
scenele de reconstituire istorică au fost pregătite de o echipă de specialiști norvegieni,
coordonaţi de Ingrid Galadriel (Norvegia), specialist în marketingul evenimentelor culturale.
În acest an, trupa de reconstituire istorică a
Râșnovului a făcut cunoscut orașul, dar și
întreaga ţară a Bârsei în lume, prin participarea la unul dintre cele mai mari festivaluri
de profil din Europa, „Hamar Medieval Festival”. Evenimentul a avut loc la jumătatea lunii
iunie, iar cei 15 membri ai grupului au realizat
scene din viaţa cotidiană specifică zonei din
secolul al XIII-lea, pornind de la informaţiile
istorice existente în documentarea proiectului.

Grupul va exista timp
de zeci de ani
Astfel de grupuri se formează, de obicei, în

Ingrid, „Prinţesa Nordului” și reprezentanta delegaţiei din Norvegia,
alături de Mihai Dragomir, președintele Asociaţiei Mioritics, și istoricul
Nicolae Pepene, iniţiatorul Festivalului de Reconstituire Istorică.

Dintre cei mai tineri locuitori ai Ţării
Bârsei, învăţând de la
vârste fragede tainele
meșteșugăritului.

urmă cu un an și jumătate ne-am gândit împreună cu reprezentanţii Primăriei să înfiinţăm un grup similar care să fie al Râșnovului.
Proiectul este realizat pe fonduri norvegiene,
așa că am avut încă de la început ideea de a
colabora cu un grup cu experienţă din ţara
scandinavă. Am creat grupul pe o documentare istorică foarte serioasă, nu am plecat la
drum pe genunchi și deja au fost realizate
două ateliere în care membrii au învăţat să
coasă haine medievale, respectiv să joace rolul unui reenactor. De asemenea, în
luna iunie am fost
prezenţi la festivalul de film istoric din orașul Hammar, o premieră
pentru

ani sau chiar zeci de ani de zile. Proiectul
demarat în 2014 a venit ca un plus în munca
de început, un imbold fără de care probabil
s-ar fi pornit mult mai greu la drum. „Cred
că activitatea grupului se va desfășura și
peste 50 de ani. Proiectul și finanţarea au
fost o bună motivaţie la început. Acum deja
simţim cum câţiva dintre membri fac un
pas înapoi, însă nucleul este unul solid și va
aduna în jurul lui alţi pasionaţi. Avem 15
membri înscriși și alţi 5-6 care doresc să ni
se alăture. Chiar în timpul festivalului a
venit cineva de la Zărnești și ne-a spus acest
lucru”, povestește Mihai
Dragomir.

EVENIMENT
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Spectacol extrem
pe două roţi
Valea Cetăţii și drumul către
Poiana Brașov au găzduit Cupa
Carpath Enduro 2015, la care au
participat peste 100 de rideri

Demonstraţii de luptă pline de haz.

FESTIVALUL DE RECONSTITUIRE ISTORICÃ, EDIÞIA A VII-A:

Mai multă viaţă cotidiană și mai puţină luptă
Cea de-a șaptea ediţie a Festivalului de
Reconstituire Istorică de la Râșnov a avut
loc între 20 și 23 august, temele din acest
an ale evenimentului fiind vikingii și colonizarea săsească din Transilvania. Astfel,
râșnovenii și turiștii prezenţi în grădina
Cetăţii au avut parte de trei zile pline de
războaie și demonstraţii de luptă, dar mai
ales de momente de viaţă cotidiană de acum
câteva secole. Vizitatorii au interacţionat cu
istoria narativizată în epoci diferite, redescoperind meșteșuguri, rememorând evenimente, participând la jocuri, la ateliere și la

Un grup din Danemarca a încântat
atmosfera cu muzica pe care
vikingii se odihneau între
incursiunile lor din toată Europa.

Cort viking în Cetatea Râșnovului.

Vikingii au făcut adevărate
demonstraţii de forţă în ale
gătitului, împărtășind tuturor
reţetele lor tradiţionale.
prelegeri despre autenticitatea reconstituirilor istorice. Degustarea bucatelor tradiţionale, muzica medievală și recrearea unor
bătălii au facilitat, de asemenea, dialogul
publicului cu pasionaţii de istorie retrăită.
Vikingii și locuitorii Ţării Bârsei au gătit, șiau confecţionat propriile haine și unelte,
împărtășind aceste lucruri cu toţi vizitatorii. „Ne-am axat mai mult pe viaţa cotidiană și mai puţin pe partea de luptă, pentru că aceasta înseamnă, de fapt, redarea
cât mai fidelă a acelor timpuri. Chiar și demonstraţiile de luptă ale vikingilor au
însemnat mai mult poveste axată pe personaje decât bătălia în sine”, a explicat
Mihai Dragomir, președintele Asociaţiei
Mioritics, organizator.

Cetatea de jos a fost plină de
curioși care au dorit să afle detalii
despre viaţa cuceritorilor vikingi,
dar și a locuitorilor Râșnovului
de acum 700 de ani.

Vikingii au ajuns pentru
prima dată în Transilvania
În Cetatea Râșnov, alături de nou înfiinţatul grup de reconstituire istorică Living
Rosenau au fost prezenţi 43 de reprezentanţi ai grupurilor de vikingi din Europa
(cei mai mulţi din Norvegia, dar și câţiva
din Danemarca, Suedia sau Marea Britanie), Australia și SUA. Interesant este că,
după mai mult de un mileniu de la marile
incursiuni în sudul Europei, vikingii au
ajuns pentru prima oară în Transilvania, la
Cetatea Râșnovului. Ingrid, „Prinţesa Nordului”, lucrează în viaţa de zi cu zi ca specialist în management cultural la un
muzeu din Trondheim. Chiar dacă nu se
știu exact toate datele despre cum au trăit

strămoșii, pe baza cercetărilor și a interpretărilor, ea și ai săi colegi redau lumii
actuale o parte din grandioasa viaţă a unei
civilizaţii care a scris istorie în lume. „Este
vorba despre fascinaţia pentru vikingi și
acea parte a istoriei. La Râșnov au fost
prezente multe naţionalităţi și am vrea să
venim an de an, dacă vom avea bani pentru aceasta, noi lucrând pe bază de voluntariat. Este interesant, pe de altă parte, să
cunoaștem cultura și istoria poporului
român”, ne-a spus frumoasa norvegiancă.
În Cetate, zecile de vikingi au ţinut, de
asemenea, să împărtășească din obiceiurile
străbunilor atât cu gazdele cât și cu turiștii
care au vizitat în acest weekend Cetatea
Râșnovului. „Despre România știam că are
păduri dese, dar lucrând cu cei de aici, am
descoperit că aveţi un patrimoniu impresionant care merită valorificat. Transilvania poate fi mândră de istoria ei. În organizarea unui eveniment de reconstituire
istorică este important marketingul, dar și
implicarea voluntarilor. Munca voluntară
face parte din experienţa de viaţă a scandinavilor”, a mai precizat Ingrid.

Ghid despre festivaluri medievale
Pentru prima data în ţara noastră, cu prilejul festivalului
de la Râșnov a fost lansat un ghid despre cum se realizează un festival medieval în Europa civilizată, acesta
fiind editat în limbile română și engleză. „Conţine informaţii extreme de interesante și importante, fiind o replică
scrisă la lucrurile făcute cu amatorism în România. Au

foarte multe de învăţat și oamenii cu experienţă în organizarea de festivaluri. Ne-am obișnuit cu evenimente de
acest gen în care predomină prinţii și domniţele, însă în
perioada respectivă era mai degrabă una a oamenilor
simpli, a meșteșugarilor”, a afirmat Nicolae Pepene,
director al Muzeului Judeţean de Istorie Brașov.

Râșnovul a revenit pe harta sporturilor pe două
roţi, odată cu găzduirea, în weekendul 5-6 septembrie,
a Cupei Carpath Enduro 2015. La eveniment au participat peste 100 de sportivi, rideri din România,
Franţa sau Germania, care s-au întrecut la clasele Pro,
Experţi și Hobby, pentru toate traseul variind între 50
și 70 de kilometri. Carpath Enduro este un eveniment
relativ nou de hard enduro organizat de Clubul
Sportiv Zen World Extreme, care dorește să impună la
nivel european locaţiile de desfășurare, din punct de
vedere al diciplinei sportive, dar și să le scoată în evidenţă pe plan turistic. Sorin Hubalău și Cristi Babeș,
membri ai clubului Zen World Extreme, fac parte încă
din 2011 din echipa care a pregătit an de an traseele
Cupei Hard Enduro Piatra Neamţ, un concurs de
tradiţie în enduro, care din 2014 a devenit etapă din
Campionatul European de Hard Enduro, afiliat la
Federaţia Internaţională de Motociclism. „În tot acest
timp, ne-am dorit un concurs de asemenea anvergură
și la Râșnov, orașul nostru natal. Situat în centrul
ţării, la poalele Munţilor Bucegi, Râșnovul are peisaje
și trasee perfecte pentru o asemenea competiţie. Am
luat legătura cu domnul primar Adrian Veștea, căruia
i-am explicat ce vrem să facem. Din fericire, ne-a
acordat tot sprijinul, motiv pentru care vrem să îi
mulţumim”, ne-a spus Sorin Hubalău, unul dintre
organizatorii Cupei Carpath Enduro 2015.
Când spui Hard Enduro, spui munţi, râuri, păduri,
obstacole naturale, Râșnovul fiind cadrul perfect din
acest punct de vedere. Cartierul general al evenimentului a fost stabilit în Valea Cetăţii, la începutul drumului care urcă din Râșnov către Poiana Brașov.
Sportivii și-au demonstrat tehnica, anduranţa și
îndemânarea, sâmbătă, 5 septembrie, având loc prologul, pentru ca a doua zi să facă spectacol în timpul
traseului din munţi. Pe primele trei poziţii ale clasamentului general s-au situat Robert Sakacs (Cluj),
Zsolt Varga (Alba Iulia) și Ștefan Popescu (București).
De asemenea, traseul Hobby a fost parcurs și de participanţii la clasele Veterani și Fete. Competiţia a
însemnat totodată și o etapă în cadrul pregătirii Cupei
Europene de Enduro din 2016.

SERVICII COMUNITARE
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Ajutorul salvatorilor râșnoveni
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă beneficiază de un
defibrilator semiautomat, extrem de util mai ales în acţiunile montane
Membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) Râșnov sunt unii dintre cei mai apreciaţi din judeţ, nu puţine fiind
situaţiile când au fost apelaţi pentru a interveni
sau a da o mână de ajutor la evenimente petrecute chiar la zeci de kilometri. Activitatea Serviciului beneficiază, de puţină vreme, de un
aparat care le va face munca mult mai ușoară,
un defibrilator semiautomat, extrem de util
în situaţii unde salvatorii au de-a face cu victime aflate în situaţii limită din punct de
vedere medical. „Îl poate folosi orice persoană, chiar neautorizată, orice copil chiar.
Prezintă indicaţii foarte clare, în funcţie de
starea victimei”, explică Bogdan Proca (foto),
membru SVSU Râșnov.
Defibrilatorul funcţionează pe baza a doi
electrozi, „simte” starea celui care are nevoie
de ajuto, și indică salvatorilor pașii pe care îi
au de făcut, prin mesaje care pleacă de la
„Desfaceţi pachetul!”, până la „Șoc!” sau
„Masaj cardiac!”.

O viaţă care nu ar
fi fost pierdută

Aparatul se află în posesia pompierilor
râșnoveni din luna iulie și a costat aproximativ
10.000 de lei. „Este foarte util mai ales la acţiunile montane, în cadrul cărora i-am simţit
lipsa din plin până acum. Au fost multe cazuri
când, poate, reușeam să facem ceva mai mult.
Ne amintim un episod în care elicopterul
SMURD nu a putut coborî la timp din cauza
ceţii, iar cele 10 minute de întârziere au fost
fatale pentru victimă. Dacă aveam aparatul,
probabil aceasta ar fi avut o șansă în plus”, au
spus salvatorii râșnoveni.

Vară liniștită

Autonomie de 4 ani

Defibrilatorul are o autonomie energetică
de 4 ani, nefiind nevoie să fie reîncărcat periodic. Defibrilatorul semiautomat este un in
strument sigur, el interpretând ritmul cardiac
și acţionând numai dacă este nevoie.
Încă de anul trecut, două aparate similare
au intrat în dotările de urgenţă ale Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Otopeni,
unde, în medie, o dată pe săptămână este o
aterizare de urgenţă medicală, iar traficul de
călători depășește anual 7,5 milioane. De
asemenea, în Capitală au fost montate cinci
defibrilatoare în staţiile de metrou, apoi un
altul la Muzeul Antipa.

Onor pompierilor râșnoveni!

Sezonul de vară nu a fost, din fericire, unul foarte bogat în
evenimente pentru pompierii râșnoveni, care au avut de-a face
cu o singură operaţiune dificilă, desfășurată în munţi. Pe 12
august, o femeie a suferit un accident în zona Cabanei Mălăiești, având o fractură la membrul inferior drept, în timp ce se
afla în drumeţie alături de soţul ei. Cei doi sunt români stabiliţi în Germania și au dorit să-și petreacă vacanţa în ţară, alegând să se relaxeze la înălţimile munţilor din zonă. Din păcate,
un moment de neatenţie a dus la nefericitul incident, soţul victimei fiind cel care a alertat echipele de salvare prin apel la 112.
„Un echipaj alcătuit din membri ai Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă, ai Jandarmeriei Montane și ai Salvamontului s-a deplasat la faţa locului. Femeia a fost coborâtă în siguranţă și predată echipajului SMURD venit la baza muntelui”, ne-a spus Bogdan Proca, reprezentant al SVSU Râșnov.

Aniversată încă din anul 1863, când
domnitorul Alexandru Ioan Cuza a conferit
Companiei de Pompieri a Capitalei noi
Drapele de luptă, 13 septembrie - Ziua Pompierilor din România a intrat în memoria
colectivă, fiind oficializată în documentele
instituţionale postbelice. Pentru celebrarea
acestui moment de mare însemnătate pentru salvatorii de profesie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” Brașov
a prevăzut în calendarul manifestărilor
menite să ateste cei 167 de ani de existenţă
a Armei, o serie de evenimente la care au
fost invitaţi și pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Râșnov.
Alături de militari, voluntarii de la Râșnov
au participat la frumoasa paradă de la
Brașov (vezi foto), din 13 septembrie,
urmată de demostraţii de măiestrie și curaj.
Simpli cetăţeni în viaţa de zi cu zi, aceștia
devin eroii salvatori de vieţi în timpul misiunilor și, indiferent că vorbim despre
incendii, calamităţi sau accidente rutiere,
mereu la datorie, se cuvine să o spunem cu
mândrie: Onor pompierilor râșnoveni!
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Un singur caz dificil pentru salvatori, o
femeie recuperată de la Cabana Mălăiești
după ce suferise o fractură la picior

