Până în toamnă,
Policlinica va fi
complet schimbată

Au dus Râșnovul
la cea mai înaltă
„Altitudine”
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„Povestea unui
steag”, rescrisă
la Râșnov
Cetatea Râșnov va fi locul în
care orice râșnovean sau turist
care-i trece pragul va fi părtaș,
începând cu 1 iulie, la o inedită
poveste a Centenarului Marii Uniri.
Acum, în 2018, va fi „retrăită” o
întâmplare reală din anul 1918.
Povestea este a unui steag inedit din
Lupșa, Munţii Apuseni, făcut de
femeile din sat într-o noapte, pentru
ca a doua zi, dis-de-dimineaţă, să
plece lumea, pe jos, către Alba Iulia,
pentru a pecetlui unirea din 1918.
Steagul a fost unul inedit datorită
culorilor, materialele textile folosite
provenind de la toţi oamenii din
acel sat. „Am decis să folosim
această întâmplare ca inspiraţie
pentru activităţile de celebrare a
Centenarului la Cetatea Râșnov.
Povestea a fost culeasă în 1980 de
Ioan Ion Diaconu, cunoscut istoric
și om de radio în secolul trecut, și
va fi reprodusă într-o carte de
aproximativ 70 de pagini «Povestea
unui steag tricolor - 2018». În
cadrul proiectului, în Cetatea
Râșnov vor fi amplasate panouri
din lemn pe care vizitatorii vor
putea lipi bucăţi de material textil,
în culorile steagului tricolor, și
treptat să formeze un steag tricolor
imens. Treptat, acest steag va
deveni din ce în ce mai mare și va fi
amplasat în dreapta și stânga Turnului Bathory din Grădina Cetăţii.
Dat fiind profilul foarte divers al
vizitatorilor, putem spune că rezultatul așteptat este un steag tricolor
realizat de români din toate
colţurile României”, a declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
La final, tricolorul va fi unul
imens, cu lungimea de 24 metri și
înălţimea de 2 metri, dar panourile
din lemn vor fi modulare, astfel
încât să poată fi extins acest steag
în orice moment. „Instalaţia ar
putea fi continuată până la finalul
lunii noiembrie și apoi folosită la
evenimentele din 1 decembrie
2018, din Piaţa Unirii”, a detaliat
Liviu Butnariu.
Drept mărturie a experienţei de
la Râșnov, fiecare „meșter-stegar” va
primi gratuit cartea în care va fi
descrisă povestea, pregătită în 2.000
de exemplare.
Ineditul proiect e parte a proiectului „Vacanţa Altfel”, în cadrul
căruia Cetatea Râșnov va fi una în
care niciun copil nu se va plictisi, în
această vară.
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Un Râșnov al copiilor

Vineri, 15 iunie, începe vacanţa mare. Una altfel
la Râșnov, anul acesta, când va fi lansat un proiect în
premieră, susţinut financiar prin fonduri atrase în
cadrul unui concurs de proiecte organizat de Consiliul Judeţean Brașov. Grădina Cetăţii Râșnov va fi
deschisă gratuit pentru copii, care vor avea acces la
220 de ateliere, repartizate zilnic, în perioada 1 iulie
- 31 august. În plus, fiecare localnic sau turist care va
trece pragul Cetăţii va deveni părtaș la povestea
steagului de Centenar, confecţionat exact ca cel din

1918. Dar înainte de toate acestea, în prima zi de
vacanţă începe Jocmania, festival care de 9 ani dă
startul distracţiei estivale la Râșnov. „Repetiţia generală” s-a făcut cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, când Primăria, împreună cu celelalte instituţii, a
implicat 2.254 de copii, angrenaţi în 46 de activităţi
organizate la Râșnov, dedicate sărbătorii. „Toate
aceste proiecte le-am gândit pentru copiii noștri, dar
și pentru că suntem conștienţi că cea mai mare
șansă a Râșnovului este turismul. Or, pentru a

atrage turiști, este nevoie de promovare și trebuie să
ai cu ce să-i atragi, trebuie să le oferi posibilităţi de
divertisment, nu doar cazare și masă, fiindcă pe acestea le găsesc peste tot. De aceea noi, cei din administraţia orașului, am reușit, pas cu pas, din 2004
încoace, să gândim și să menţinem o bogată agendă
de evenimente care, practic, și în această vară, se
derulează în aproape fiecare sfârșit de săptămână”,
a spus Liviu Butnariu, primarul Râșnovului. Detalii
despre „Râșnovul copiilor”, și în paginile 2 - 3.

Toate parcurile din oraș, reparate până la sfârșitul lunii
Primăria Râșnov, împreună cu SC Goscom
Cetatea Râșnov SA, a inventariat, în această primăvară, parcurile și locurile de joacă pentru copii, iar
unde s-a constatat că este cazul, au fost dispuse reparaţiile necesare. Lucrările propriu-zise au început în
cursul lunii mai, iar potrivit primarului Râșnovului,
Liviu Butnariu, intervenţiile vor fi terminate luna
aceasta. Astfel, la locul de joacă din Florilor 1 a fost
reparat mobilierul urban și locul de joacă, fiind înlocuiţi laţii de la bănci, scările de la tobogan, acoperișul
de la turnul pentru copii. De asemenea, au fost șlefuite și vopsite băncile și elementele locului de joacă.
La foișoarele din Promenadă, s-a înlocuit și vopsit, pe
ambele părţi, scândura decupată. De asemenea, au
fost reparate și vopsite și din aceste amenajări. Totodată, au fost reparate și băncile din parc.
La locul de joacă din cartierul IL Caragiale s-au
înlocuit 9 leagăne, platformele de lemn de la tobogan

Înainte

După

și de la turn. De asemenea, au fost șlefuite și vopsite
toate elementele de mobilier din parc și de la locul de
joacă.
În Cartierul Romacril a fost înlocuită platforma
de acces la turnul din locul de joacă și au fost șlefuite
și vopsite elementele din lemn.
Lucrări sunt prevăzute și în parcul din Florilor 2
(înlocuirea acoperișului turnului de la locul de
joacă, șlefuirea și vopsirea mobilierului din parc și
din locul de joacă), în două zone din Promenadă
(șlefuirea și vopsirea mobilierului din parc și locuri
de joacă), în parcul din cartierul ISR (unde se vor
înlocui leagănele, platformele de lemn care asigură
accesul la tobogan și turnul de joacă, scara și
acoperișul de la turnul din locul de joacă, se va șlefui și vopsi mobilierul urban) și în parcul din Valea
Cărbunării (se repară toboganul și turnul de la locul
de joacă, se șlefuiește și vopsește mobilierul urban).
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Ziua în care toţi copiii Râșnovului au ieșit la joacă
Nu mai puţin de 2.254 de participanţi au adunat manifestările de 1 Iunie

Micuţii s-au întrecut la 12 discipline sportive, la toate
acestea având reprezentanţi și CS Olimpic Cetate.

În vremuri în care cei mici sunt acaparaţi
tot mai mult de tablete și dispozitive de ultimă
generaţie, la Râșnov există o preocupare permanentă de a-i scoate pe copii din case și de
a-i îndruma, pe lângă școală, către activităţile
în aer liber.
Moment al bucuriei, poate dintre cele mai
importante de pe parcursul unui an, 1 Iunie a
însemnat un bun prilej de a arăta că eforturile
dau și rezultate, acestea fiind vizibile prin
numărul foarte mare de copii prezenţi la
tradiţionala sărbătoare.
Ziua Copilului a fost sărbătorită în avans,
pe 31 mai, startul fiind dat chiar în centrul
orașului. Dansuri, cântece, poezii sau demonstraţii sportive, toate au făcut parte din manifestările dedicate celor mici.
Programul a început încă de dimineaţă, în
Piaţa Unirii, cu un dans al majoretelor campioane naţionale. A urmat o demonstraţie a
micuţilor de la karate, iar apoi, rând pe rând,
elevii de la școlile din oraș au susţinut fel de fel
de reprezentaţii artistice, de la dansuri, cântece
și poezii, la desene și picturi pe asfalt sau chiar
ateliere fashion, activităţile desfășurându-se
atât în Piaţa Unirii, cât și în parcurile din
Romacril, Ion Luca Caragiale , Piaţa Școlii sau
pe strada Ion Creangă. Concomitent cu
jocurile copilăriei, la sala de sport a Școlii Gimnaziale nr. 3, pe stadionul Valea Cetăţii și la
Complexul de Sărituri cu Schiurile s-au desfășurat mai multe competiţii sportive, copiii
întrecându-se la schi fond, schi biatlon, sărituri cu schiurile, scrimă, lupte libere, fotbal,

handbal, tenis sau volei.
Manifestările au adunat un număr impresionant de participanţi, 2.254. Astfel, chiar
dacă elevii de la școlile Râșnovului și cei de la
cluburile sportive din oraș, Cetate Olimpic și
Dinamo, au avut invitaţi colegi de la cluburi
sportive școlare din Brașov și alte localităţi,
putem afirma că aproape toţii copiii orașului
au ieșit la joacă de 1 Iunie.
„A fost vorba de nu mai puţin de 46 de programe pregătite foarte bine de reprezentanţii
celor 11 unităţi de învăţământ sau sportive
implicate. Simţim o mare bucurie, dar și o satisfacţie enormă că eforturile noastre, iată,
dau roade. Pe lângă binecunoscutele jocuri ale
copilăriei și tradiţionalele programe artistice
care au loc de Ziua Copilului, ne-am axat și pe
cele 12 discipline sportive pe care le avem la
clubul nostru. Cu ajutorul celuilalt club din
oraș, CSȘ Dinamo, dar și al profesorilor de la
școlile din oraș, precum și al invitaţilor noștri
de la alte unităţi de învăţământ și entităţi
sportive, a rezultat un adevărat festival al
bucuriei”, ne-a spus Nicolae Dogaru, director
al CS Olimpic Cetate Râșnov.
„Felicităm toţi copiii prezenţi la sărbătoarea dedicată lor. Am fost bucuroși să îi
vedem în număr atât de mare, atât de
voioși. Am celebrat Ziua Internaţională a
Copilului pe 31 mai pentru ca, de ziua lor,
cei mici să poată fi alături de părinţi, mai
ales că aceștia au fost liberi de 1 Iunie”, a
declarat și Liviu Butnariu, primarul orașului
Râșnov.

Duicu Daniel Andrei a primit „Cupa pentru cel
mai tânăr participant” al festivalului de 1 Iunie,
la doar 7 ani concurând în proba de 2 kilometri cros.

Volei și rugby, în avans
Seria manifestărilor dedicate Zilei Internaţionale a Copilului, sărbătorită an de an pe 1
Iunie, a fost deschisă de un turneu de volei feminin juvenil, găzduit de sala de sport a
Școlii Gimnaziale nr. 3, în perioada 19-20 mai. De asemenea, pe stadionul de pe Valea
Cetăţii, tot în avans, a avut loc și competiţia de rugby, pe 24 mai.

Vacanţa Altfel la Cetate
220 de ateliere vor avea loc în
Grădina Cetăţii, peste vară
Grădina Cetăţii Râșnov va deveni și un
loc al copiilor, în această vară, odată cu
prima ediţie a proiectului „Vacanţa Altfel la
Cetate”, cofinanţat de Consiliul Judeţean
Brașov, prin programul de finanţare a
proiectelor culturale.
Proiectul presupune desfășurarea a 220
de ateliere tematice interactive gratuite,

unde organizatorii, Asociaţia Mioritics și
Primăria Râșnov, îi invită pe râșnoveni și
turiști să se implice activ. Proiectul se va
desfășura pe parcursul a 55 de zile, în
perioada 1 iulie – 31 august 2018, cu câte 4
ateliere pe zi, organizate între orele 10.00 –
13.00 și 14.00 – 19.00. Practic, la Cetatea
Râșnov, activităţi gratuite pentru copii vor
fi organizate zilnic, doar cu o scurtă pauză,
în perioada în care se va desfășura Festivalul de Film și Istorii (20 - 29 iulie). Este

estimată participarea a peste 1.600 de copii,
fie ei din Râșnov sau veniţi la noi în oraș
împreună cu părinţii ori în tabere, în
vacanţa de vară. „Estimăm ca până la
finalul proiectului publicul ţintă va avea
parte de un program cultural-educativ
diversificat, o experienţă directă și de calitate în ceea ce privește valorile locale,
creșterea sentimentului de mândrie
naţională și apartenenţă la spaţiul cultural
românesc. Proiectul are ca scop promo-

varea valorilor de istorie naţională și patrimoniu local prin implementarea unei
metode ludice de educaţie nonformală
specifică profilului beneficiarilor, care
implică abordarea interdisciplinară în
activităţi interactive ce vor transforma
Cetatea Râșnov în spaţiu cultural dinamic,
individualizat”, a explicat Mihai Dragomir,
reprezentant al Asociaţiei Mioritics. Tot în
cadrul acestui proiect vor exista și manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri.
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Jocmania pentru
mici și mari
În perioada 17 – 24 iunie, Primăria Orașului Râșnov va organiza a 9-a ediţie a Festivalului Jocmania, un eveniment cu ateliere,
spectacole, jocuri și filme pentru toate vârstele. Râșnovul devine
astfel, pentru opt zile, un loc de joacă creativă pentru copii și
părinţi deopotrivă. Iar aceasta pentru că jocul trebuie să fie esenţa
copilăriei și bucuria redescoperită a adulţilor. Festivalul Jocmania
înseamnă ateliere creative de dimineaţă până seara, spectacole
haioase de teatru de păpuși, lumi incredibile în filme de animaţie,
povesti istorice interpretate prin benzi desenate, jocuri și surprize
de neuitat. Locaţiile festivalului sunt Centrul Schubz, Cinematograful Amza Pellea și Promenada Sisi.

Program complet Jocmania 2018
 DUMINICĂ, 17 IUNIE
17.00 – 18.00 Teatru de păpuși Fata cu
chip de floare, Centrul Schubz
18.00 – 19.30 „Zootropolis”, film la
cinematograf
20.00 – 21.30 „Zootropolis”, film la
cinematograf
 LUNI, 18 IUNIE
10.00 – 11.00 Atelierul de plante aromatice
11.00 Drumeţie în pădure (vârstă 8-12
ani), plecare de la Centrul Schubz
11.00 – 13.00 Atelierul de jocuri, Keep
Cool, Centrul Schubz
14.30 – 16.00 Atelierul de sunete și
muzici (vârstă 7-14 ani), Centrul
Schubz
16.00 – 18.00 Atelierul bandă desenată
(vârstă 9 – 14 ani), Centrul Schubz
17.00 – 18.00 Teatru de păpuși „Cele
trei fire de aur”, Centrul Schubz
18.00 – 19.30 Atelier de origami, Centrul Schubz
18.00 – 19.45 „Vaiana”, film la cinematograf
20.00 – 21.45 „Vaiana”, film la cinematograf
 MARŢI, 19 IUNIE
10.00 – 11.30 Atelierul de modelaj în
lut, Centrul Schubz
11.00 Drumeţie în pădure (vârstă 8-12
ani), plecare de la Centrul Schubz
11.00 – 13.00 Atelierul de jocuri, Cuib,
Centrul Schubz
14.30 – 16.00 Atelierul de sunete și
muzici (vârstă 7-14 ani), Centrul
Schubz
16.00 – 18.00 Atelierul bandă desenată
(vârstă 9 – 14 ani), Centrul Schubz
17.00 – 18.00 Teatru de păpuși
„Hainele cele noi ale împăratului”,
Centrul Schubz
18.00 – 19.30 Atelierul de plante aromatice
18.00 – 19.45 „Marele Uriaș Prietenos”, film la cinematograf
20.00 – 21.45 „Marele Uriaș Prietenos”, film la cinematograf
 MIERCURI, 20 IUNIE
10.00 – 11.30 Atelierul de confectionat
și decorat ghivece, Centrul Schubz
11.00 Drumeţie în pădure (vârstă 8-12
ani), plecare de la Centrul Schubz
11.00 – 13.00 Atelierul de jocuri,
Despre Animale, Centrul Schubz
13.00 – 15.00 Atelierul de sunete și
muzici (vârstă 7-14 ani), Centrul
Schubz
15.00 – 17.00 Atelierul bandă desenată
(vârstă 9 – 14 ani), Centrul Schubz
17.00 – 18.00 Teatru de păpuși „Fata
pantofarului”, Centrul Schubz
18.00 – 19.30 Jocuri de mișcare în aer
liber, Centrul Schubz
18.00 – 19.30 „Barbie în aventura
spaţială”, film la cinematograf
20.00 – 21.30 „Barbie în aventura
spaţială”, film la cinematograf
 JOI, 21 IUNIE
10.00 – 11.30 Atelierul de plante aro-

matice
11.00 Drumeţie în pădure (vârstă 8-12
ani), plecare de la Centrul Schubz
11.00 – 13.00 Atelierul de jocuri, Keep
Cool, Centrul Schubz
14.30 – 16.00 Atelierul de sunete și
muzici (vârstă 7-14 ani), Centrul
Schubz
16.00 – 18.00 Atelierul bandă desenată
(vârstă 9 – 14 ani), Centrul Schubz
17.00 – 18.00 Teatru de păpuși „Zâna
lacului”, Centrul Schubz
18.00 – 19.30 De-a bucătăria. dulciuri
gustoase și sănătoase, Centrul Schubz
18.00 – 20.00 „Frumoasa și Bestia”,
film la cinematograf
20.00 – 22.00 Film la cinematograf,
„Frumoasa și Bestia”
 VINERI, 22 IUNIE
10.00 – 11.30 Atelier de origami, Centrul Schubz
11.00 Drumeţie în pădure (vârstă 8-12
ani), plecare de la Centrul Schubz
11.00 – 13.00 Atelierul de jocuri, Cuib,
Centrul Schubz
14.30 – 16.00 Atelierul de sunete și
muzici (vârstă 7-14 ani), Centrul
Schubz
16.00 – 18.00 Atelierul bandă desenată
(vârstă 9 – 14 ani), Centrul Schubz
17.00 – 18.00 Teatru de păpuși „Soacra
cu trei nurori”, Centrul Schubz
18.00 – 19.30 Atelier de modelaj în lut,
Centrul Schubz
18.00 – 19.45 „Ferdinand”, film la cinematograf
20.00 – 21.45 „Ferdinand”, film la cinematograf
 SÂMBĂTĂ, 23 IUNIE
10.00 – 12.00 Atelier restaurare ceramică, Centrul Schubz
11.00 Desene pe asfalt, Promenada
Sisi
12.00 – 13.30 Atelier caligrafie
medievală, Centrul Schubz
16.00 – 18.00 Ziua Universală a Iei,
Centrul Schubz
17.00 – 18.00 Teatru de păpuși „Izvorul
frumuseţii”, Centrul Schubz
17.00 – 19.30 Schimb de jucării și Atelier de reparat jucării, Centrul Schubz
18.00 – 19.45 „Coco”, film la cinematograf
20.00 – 21.45 „Coco”, film la cinematograf
 DUMINICĂ, 24 IUNIE
10.00 – 12.00 Atelier Mandale, Centrul
Schubz
11.00 – 13.30 Schimb de jucării și Atelier de reparat jucării, Centrul Schubz
11.00 – 12.00 Teatru de păpuși „Prinţesa Broască”, Grădina Cetăţii
17.00 – 19.30 Atelier pâine tradiţională,
Centrul Schubz
18.00 – 19.45 „The Boss Baby. Cine-i
șef acasă?”, film la cinematograf
20.00 – 21.45 „The Boss Baby. Cine-i
șef acasă?”, film la cinematograf

Râșnovul, partener pentru IȘJ
Transfer de experienţă a metodelor de învăţare între Germania și România
Centrul de Educaţie pentru Dezvoltare Durabilă
SCHUBZ a derulat, în parteneriat cu Primăria Râșnov și
Inspectoratul Școlar Judeţean Brașov, în perioada 28 – 31
mai, o sesiune pilot de pregătire pentru învăţătorii din
Râșnov și Brașov, eveniment intitulat „Tehnici de utilizare
a muzicii în procesul educaţional primar în Germania”.
Timp de 4 zile, Jurgen Elsen, învăţăţor cu o experienţă
de 25 de ani și coordonator al profesorilor de muzică în
regiunea Schweinfurt (Bavaria), a împărtășit celor 17
învăţători români participanţi cele mai noi metode de utilizare a muzicii pentru elevii din ciclul primar. Au fost atât
sesiuni teoretice cât și demonstraţii practice cu elevii
Școlii „Peter Thal” din Râșnov și cei ai Școlii Gimnaziale
nr. 19 din Brașov.
„Am prezentat cele mai noi metode din Bavaria de a
folosi muzica/ritmul și a transmite bucuria muzicii în timpul orelor de curs. Nu e nevoie de o pregătire muzicală specială, sunt idei și jocuri simple pe care orice învăţător le
poate aplica. A fost foarte important pentru mine să întâlnesc învăţătorii români și m-am bucurat că cei prezenţi la
sesiunile de formare au intrat repede în jocurile propuse de
mine. A fost ușor să transmit tot ceea ce știu și învăţătorii
români au fost foarte receptivi. Am lucrat foarte bine și cu
copiii, pentru că muzica trece peste barierele de limbă sau
cultură. Am cântat cu ei în limba română, în germană, în
engleză, și chiar africană. Pentru că m-am născut în
România și am făcut școala la Râșnov și Brașov, pentru
mine a fost și o experienţă emoţională importantă, a fost
ca un cerc care se închide peste ani. Școala care m-a format este locul în care mă întorc cu drag să ajut colegii

învăţători. Și sper că ceea ce am început azi să continue
într-un cadru chiar mai larg”, a declarat Jurgen Elsen la
finalul sesiunii, una faţă de care învăţătorii din judeţ au arătat un interes major, astfel că se vor face demersuri pentru
dezvoltarea unui parteneriat între inspectoratele școlare
din Brașov și Schweinfurt și extinderea acestui proiect pilot
către toţi învăţătorii din judeţul Brașov.

Primul pas pentru reînfiinţarea
fanfarei de la Râșnov
O altă noutate rezultată din acest proiect a fost achiziţia
unui set de instrumente educative de către Primăria
Râșnov (15 ukulele, 2 seturi de instrumente Orff, 2 seturi
de Boomwhackers, 1 keyboard, 2 cajon), instrumente ce
vor putea fi folosite gratuit de învăţătorii de la cele trei școli
din Râșnov.
„Râșnovul, la fel ca majoritatea localităţilor din
Transilvania, a avut o tradiţie îndelungată privind muzica.
În anii ‘80 au existat chiar două fanfare unde peste 60 de
muzicieni (tineri și adulţi) au putut să se exprime și să ne
încânte. Prin ceea ce facem azi vrem să readucem această
bucurie în comunitatea locală și pas cu pas să reînfiinţăm
fanfara de la Râșnov. Este un proiect de lungă durată ce
trebuie construit în timp, începând cu cei mici”, a afirmat
Liviu Butnariu, primarul orașului Râșnov.
„Vreau să felicit iniţiativa de a cumpăra instrumentele.
În Germania fiecare școală are o bază de instrumente
muzicale și sper ca modelul de la Râșnov să fie preluat în
toată România”, a mai punctat Jurgen Elsen.

Fost elev la Râșnov, Jurgen Elsen e acum coordonator al
profesorilor de muzică în regiunea Schweinfurt - Bavaria

Schimb de experienţă
cu elevi din Germania
27 de elevi din Germania, alături de profesorii lor, au
poposit la finalul lunii mai la Școala Gimnazială „Peter
Thall”, pentru un schimb de experienţă. Delegaţia din
Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln a venit pentru a trata
teme precum educaţia pentru mediu, dezvoltarea durabilă
și consumul responsabil.
După o primire călduroasă, elevii râșnoveni le-au
prezentat colegilor din Germania școala și câteva dintre
activităţile care se desfășoară aici. Vizitatorii au fost
foarte încântaţi să afle că și aici se vorbește limba ger-

mană. După prezentarea de la școală, musafirii au făcut
un tur al obiectivelor turistice din staţiunea noastră. În
continuarea programului, au avut loc activităţi la Centrul Educaţional Schubz, la Centrul Educaţional Piatra
Craiului, în Parcul Naţional Bucegi și în diverse locuri
din municipiul Brașov. Gazdă copiilor din Germania le-a
fost și președintele Consiliului Judeţean, Adrian Veștea
(foto). În septembrie, elevii râșnoveni le vor întoarce
vizita, urmând a se deplasa în orășelul aflat la 50 de kilometri est de Hamburg.

ACTUAL
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Au dus Râșnovul la cea mai înaltă „Altitudine”
Geta Dor Popescu (post - mortem) și Crina Coco Popescu sunt cetăţeni de onoare ai orașului
Râșnoveanca Crina Coco Popescu, alpinista
care, încă de la vârsta de 10 ani, a realizat mai
multe recorduri și premiere mondiale, a primit
din partea primarului Liviu Butnariu titlul de
„Cetăţean de onoare” al Orașului Râșnov, în timpul unei ceremonii organizate pe 31 mai, în
cadrul ședinţei de plen a Consiliului Local. Cu
aceeași ocazie, sora mai mică a Crinei, Geta Dor
Popescu, care, la fel, a stabilit mai multe recorduri mondiale în alpinism, a primit titlul de
„Cetăţean de onoare post - mortem”.
Pentru Geta, trecută în nefiinţă anul trecut,
când avea doar 14 ani, cei prezenţi la ceremonie
au ţinut un moment de reculegere. „De acolo de
unde este acum, cred că Geta se bucură că este
cetăţean de onoare al Râșnovului”, a transmis
mama Getei, Gabriela Popescu, care le-a mulţumit oficialilor locali pentru recunoașterea adusă
micuţei sportive.

Românesc pentru Excelenţă”, la Gala „Rumanian
PR Award” primește titlul „ Comunicatorul Anului 2011, iar la Gala „IAA România” îi este acordat
un premiu de excelenţă.

Record după record,
pentru Geta Dor Popescu

„Abia acum simt
că sunt râșnoveancă”
Și Crina Popescu le-a mulţumit edililor
râșnoveni pentru acordarea titlului de „Cetăţean
de onoare”, afirmând că „abia acum simt că sunt
râșnoveancă și că este recunoscut acest lucru”.
„Pentru mine, Râșnovul a fost mereu «acasă»,
este orașul în care m-am născut, am crescut și
m-am antrenat. Este orașul pe care îl port în
suflet și îl voi promova peste tot în lume. Sperăm
ca și în viitor să putem colabora cu Primăria
Râșnov în mai multe proiecte de promovare a
sporturilor montane și de aventură în zona
Râșnovului”, a declarat tânăra, retrasă acum din
alpinismul de performanţă.
După ce a înmânat diplomele de „Cetăţean de
onoare”, primarul Râșnovului, Liviu Butnariu,
le-a spus Crinei și Gabrielei Popescu că „mi-aș fi
dorit ca acest gest să îl fi făcut mai repede, iar
Geta să fie aici, pentru a primi personal această
distincţie. Ea va rămâne vie în amintirea noastră. Vă mulţumesc, din partea Primăriei Râșnov
și a Consiliului Local, pentru că aţi dus pe cele
mai înalte culmi numele orașului nostru”. Totodată, Liviu Butnariu i-a transmis Crinei că
autorităţile locale vor sprijini proiectele pe care
aceasta dorește să le dezvolte.
Având în vedere că a fost un moment solemn,
din partea consilierilor locali a vorbit decanul de
vârstă din Consiliul Local Râșnov, Dumitru
Bucșa. „Edmund Hillary, care a fost primul care
a cucerit Everestul, spunea: «Muntele nu te iartă
 ÎNCEP ÎNSCRIERILE ÎN PRIMA
CLASĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL. Absolvenţii claselor a VIII-a
vor avea ocazia, anul acesta, să se înscrie la noua
clasă de învăţământ dual, cu profil HoReCa, din
cadrul Liceului Tehnologic Râșnov. Aceasta dispune de 14 locuri de ospătari și 14 locuri de recepţioneri (lucrători hotelieri), elevii admiși
urmând a desfășura partea de pregătire teoretică
la liceu, iar cea de pregătire practică la agenţii
economici (pensiuni și restaurante din staţiune), implicaţi în proiect, alături de unitatea de
învăţământ, Inspectoratul Școlar Judeţean,
Primăria Râșnov și Asociaţia Rosenau Turism.
„Așteptăm absolvenţii claselor a VIII-a care se
gândesc să urmeze o carieră în domeniu.
Condiţiile de școlarizare cuprind inclusiv burse,
200 de lei de la stat și 200 de lei de la agenţi economici. În plus, fiecare dintre aceștia asigură,
după caz, o masă, transport sau alte bonusuri”,
a declarat Cristian Dudulean, director al Liceului Tehnologic Râșnov. Acesta a mai precizat că
unitatea are pregătită pentru anul școlar 20182019 și o clasă de școală profesională pentru
operatori mașini cu comandă numerică, tot cu
28 de locuri. Admiterea se face pe baza fișelor de
înscriere, care trebuie completate de către
absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, la
sediul școlii gimnaziale unde învaţă, începând
cu data de 15 iunie.

niciodată!». Se adeverește de fiecare dată că a
avut dreptate. Este o cinste pentru orașul nostru
că are asemenea sportivi, care se pregătesc în cei
mai înalţi munţi din lume. Eu le doresc succes și
cât mai puţine evenimente tragice”.
Decizia de acordare a titlurilor a fost luată în
ședinţa de Consiliu Local din data de 29 martie
2018, la iniţiativa primarului Râșnovului.

Crina Coco Popescu, „Maestru
al Sportului” la 14 ani
Crina Coco Popescu s-a născut în 3 decembrie 1994 și a realizat numeroase recorduri
începând de la vârsta de 10 ani, majoritatea
reușitelor fiind recorduri și premiere pentru categoria ei de vârstă. A fost prima alpinistă din lume
care a terminat circuitul „Seven Volcanoes”. De
asemenea, Crina a făcut parte din prima echipă
care, în 24 ianuarie 2011, a urcat Muntele Sidley
- cel mai înalt vulcan din Antarctica, fiind prima

alpinistă din lume care a atins vârful, record
omologat de World Records Academy.
Crina Coco Popescu deţine 7 recorduri mondiale de vârstă, a escaladat 6 vârfuri din circuitul
Seven Summits al celor mai înalte vârfuri de pe
fiecare continent. În 2009, la numai 14 ani, a
obţinut titlul de „Maestru al Sportului”. În anul
2010, la vârsta de 15 ani, a escaladat cel mai înalt
vârf al Oceaniei - Carstensz Pyramid (4.884 m)
din Indonezia, devenind astfel cea mai tânără
alpinistă din lume care a escaladat acest munte.
În anul 2012 a promovat circuitul din România
numit „7 Munţi din Grădina Carpaţilor”.
În anul 2009 a primit titlul de „Sportivul
Anului 2009 - tinere speranţe”, acordat de Federaţia Română de Alpinism și Escaladă. În anii
2010 și 2011 este declarată de federaţia amintită
„Sportivul anului”, la categoria alpinism de altitudine. Tot în 2011, în cadrul unui eveniment
desfășurat la Ateneul Român, primește „Oscarul

La vârsta de 10 ani, Geta Dor Popescu a
deţinut cel mai bun palmares mondial în alpinismul de altitudine sub 18 ani, adunând numeroase recorduri, fiind desemnată, în 2016, alpinista anului în România. Recordurile mondiale
doborâte de Geta Dor Popescu au dus Râșnovul la
cea mai înaltă „Altitudine” pe plan mondial. Toate
aceste performanţe au fost omologate cu buletin
de Râșnov.
Practic, în fiecare an, Geta a obţinut performanţe greu de atins, lista recordurilor mondiale
fiind impresionantă. Primul record mondial l-a
obţinut în 8 august 2013, când a cucerit cel mai
înalt vârf din Turcia, al doilea vulcan ca înălţime
din Asia - Ararat. Un an mai târziu, obţine două
recorduri mondiale, primul în 29 august, când
urcă pe cel mai înalt vulcan din Asia - Damavand
(din Iran), iar al doilea în 2 septembrie, când
cucerește vârful Sabalan, al treilea ca înălţime din
Iran. 2015 a fost încă un an al recordurilor: în 16
iulie ajunge pe cel mai înalt cel mai înalt vârf și
cel mai înalt vulcan din Africa - Kilimanjaro (Tanzania), în 5 august cucerește vârful Elbrus
(Rusia) - cel mai înalt vârf și cel mai înalt vulcan
din Europa, iar în 8 decembrie escaladează cel
mai înalt vulcan din lume - Ojos del Salado din
Chile (6.893 m), fiind cea mai tânără alpinistă din
lume pe acest vârf. În anul 2016, Geta stabilește
noi recorduri mondiale: în 7 februarie cucerește
cel mai înalt vârf din afara Asiei, cel mai înalt din
emisfera sudică și cel mai înalt din America de
Sud - Aconcagua din Argentina (6960 m), fiind
cea mai tânără alpinistă care a reușit această performanţă. În 5 mai 2016 ajunge pe Pico de
Orizaba (Mexic) - cel mai înalt vulcan din
America de Nord, iar în 18 mai 2016 egalează un
record, cucerind cel mai înalt vârf din America de
Nord, respectiv Denali/McKinley - 6960 m – Alaska (SUA), iar în 5 decembrie 2016 ajunge pe cel
mai înalt vulcan din Australia și Oceania - Giluwe
(Papua Noua Guinee).
De asemenea, în 2012 și 2013 participă la
competiţii de escaladă sportivă, ca membră a
Lotului Naţional de Escaladă copii, stabilind 8
recorduri mondiale de vârstă.

STANDUL RÂȘNOVULUI, ÎNTRE PRINCIPALELE
ATRACŢII ȘI LA TÂRGUL EUROPEAN AL CASTELELOR
Râșnovul a fost prezent pentru a treia
oară la Târgul European al Castelelor, de la
Hunedoara, eveniment care își dorește să
promoveze orașele care au drept simbol
cetăţi, castele sau alte efidicii. Standul
staţiunii noastre a fost una dintre atracţiile
târgului desfășurat în perioada 26 - 27 mai,
în vecinătatea Castelului Corvinilor, situaţie întâlnită tot mai des la evenimentele de
profil din ţara noastră.
„În cele două zile de târg, peste 6.000 de
turiști au trecut pe la standul nostru, organizat de Primăria Râșnov și Asociaţia Rosenau
Turism, și au primit informaţii despre obiectivele turistice din Râșnov. Mai bine de jumătate dintre oamenii cu care am interacţionat
au mai fost la Râșnov și își doresc să revină,
în special pentru evenimentele din agenda
culturală. Nu e o noutate, se întâmplă tot
mai des ca Râșnovul să reprezinte o atracţie
pentru oamenii care vizitează târgurile de
turism din ţara noastră”, ne-a spus Gabriel
Guteanu, reprezentant al Primăriei Râșnov.
La Târgul European al Castelelor, eveniment ajuns la cea de-a patra ediţie, au participat anul acesta peste 30 de expozanţi, atât
din România, cât și din străinătate.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, s-a aflat
printre vizitatorii standului Râșnovului. Edilul a dorit să
primească informaţii despre obiectivele turistice din orașul
nostru, despre care a spus că a auzit lucruri frumoase.

Delegaţia
râșnoveană
și-a întâmpinat
oaspeţii în
costumaţii
de cavaleri și
domniţe, primind
nu mai puţin
de 6.000 de
vizitatori.

 ELEVII DE CLASA A
VIII-A AU PARTICIPAT
LA CARAVANA MESERIILOR. La sala de sport a
Școlii Gimnaziale „Peter Thall”
a avut loc, pe 24 mai, un eveniment din cadrul Caravanei
Meseriilor, dedicat elevilor din
clasele gimnaziale, organizat
de către Școala Profesională
Germană Kronstadt, DWK,
Camera de Comerţ și Industrie
Româno-Germană. În cadrul
programului au avut loc o
expoziţie de mașini-unelte
computerizate, precum și
prezentarea ofertei educaţionale, cu participarea elevilor
din clasele a VIII-a de la școlile
din Râșnov și împrejurimi.
Specificul caravanei presupune
ca aceasta să beneficieze de
staţii de lucru mobile, puse la
dispoziţie de companiile-partenere, astfel încât elevii să poată
testa ce înseamnă să fii, de
exemplu, operator la mașini cu
comandă numerică (CNC),
sudor sau electronist.

INVESTIŢII
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Până în toamnă, Policlinica va fi complet schimbată
Pentru a se încadra în graficul stabilit cu Primăria, constructorul a deschis două fronturi de lucru
După ce în prima parte a acestui an a fost
semnat contractul pentru prima etapă de
reabilitare a Policlinicii Râșnov, în 24 mai,
odată emis ordinul de începere a lucrărilor,
constructorul a intrat pe șantier. Lucrările sunt
destul de complexe și din punct de vedere al
organizării, pentru că în toată această perioadă
nu trebuie afectată funcţionarea cabinetelor
medicale.
„În această primă etapă lucrările se realizează, cu excepţia podului, la exterior. Se
construiește liftul exterior, se termoizolează
clădirea, se reface acoperișul, podul este
transformat în mansardă, unde vor fi amenajate
noi cabinete medicale, se fac totodată amenajări
pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi. Lucrările trebuie terminate până în
toamna acestui an, iar constructorul ne-a asigurat că va respecta acest grafic”, a declarat primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
Pentru a se încadra în graficul stabilit prin
contract, respectiv șase luni de la data emiterii
ordinului de începere a lucrărilor, constructorul
a început intervenţiile pe două fronturi. „O
echipă a început să sape fundaţia pentru lift, iar
cealaltă a început demolarea acoperișului. Suntem în grafic și vom termina lucrările în termenul stabilit”, a explicat Iulian Nilă, inginer
constructor în cadrul SC Bracoma SRL din
Râșnov, care execută lucrările de modernizare a
Policlinicii, contract obţinut prin licitaţie.

Acoperișul va fi
refăcut pe porţiuni
Noi detalii despre organizarea de șantier și
transformările prin care va trece imobilul, am
aflat de la primarul Liviu Butnariu și reprezentanţii constructorului, acestea fiind puse la punct
în urma mai multor ședinţe de lucru.
Astfel, având în vedere că în interior își desfășoară activitatea medicii, demontarea și refacerea acoperișului se face în etape, pe segmente
de 10 - 15 metri, astfel încât să nu apară probleme atunci când plouă. Conform proiectului,
acoperișul va fi refăcut în patru ape și configurat
astfel încât actualul pod să fie transformat în
spaţii pentru cabinete medicale. Cu alte cuvinte

vor fi conectate cu cel din clădirea actuală,
prin crearea unor goluri de trecere în pereţii
exteriori.
Liftul va putea transporta 6 - 8 persoane,
sarcina maximă fiind de 630 kg. Închiderile se
vor realiza cu zidărie BCA și tâmplărie din profile PVC de culoare „lemn de stejar”.
Reprezentantul constructorului a precizat
că, după săparea fundaţiei, se va trece la turnarea betonului de la casa liftului, apoi va fi
realizată și structura de rezistenţă, din beton
armat.

Cablurile de pe faţadă
vor fi îndepărtate
Având în vedere că imobilul în care
funcţionează Policlinica a fost construit în
1978, prin acest proiect se vor realiza și
lucrările de reabilitare termică, ne-a mai precizat primarul Liviu Butnariu. Astfel, pereţii
exteriori vor fi termoizolaţi cu plăci de polistiren expandat de 10 cm grosime. De asemenea, odată cu execuţia termosistemului, se vor
îndepărta toate cablurile de pe zidurile exterioare. Culoarea viitoarei faţade va fi asemănătoare cu cea actuală.

Imobilul, adus la
standarde PSI
se va mansarda clădirea, urmând a se obţine la
noul nivel 16 cabinete medicale noi.
Podul nou mansardat va fi compartimentat
cu pereţi ușori din gips carton, iar între căpriori
vor fi amplasate ferestrele necesare asigurării
unui iluminat natural.
Pentru accesul în mansardă, cele trei scări
existente în clădire vor fi continuate. În acest
scop se vor decupa planșeele și se vor prelungi
rampele actualelor scări, tot cu unele din beton
armat. Pentru mansardă, s-a adoptat soluţia de
încălzire cu ajutorul unor corpuri din tablă de
oţel, iar în actuala centrală termică se vor mai
instala două cazane, unul pentru prepararea
agentului termic pentru încălzire și celălalt pentru apă caldă.

Străzile din Râșnov au
„prins culoare”: 35.000 de
begonii albe, roșii și roz

Zonele verzi de pe străzile din Râșnov capătă
culoare în această perioadă, după ce în oraș a
început o amplă campanie de plantare de flori.
Pentru a înfrumuseţa orașul au fost alese begoniile, o specie rezistenţă la intemperii, cu flori
albe, roz și roșii. Potrivit primarului Râșnovului, Liviu Butnariu, pentru campania de
plantare primăvară - vară 2018 sunt folosite
35.000 de ghivece cu begonii, peste jumătate
dintre ele fiind deja plantate, iar acţiunea se va
finaliza în câteva zile.

„Florile sunt plantate în zonele verzi de pe
străzi, pe aliniamente sau pe scuarurile care separă sensurile de mers, dar și în sensurile giratorii. Printre alte locaţii, begonii sunt plantate pe
străzile Florilor, Mihai Viteazul, Izvor, la Piaţa
Veche, dar și în alte zone în care nu se efectuează
sau nu sunt programate diverse lucrări”, a detaliat primarul Râșnovului.
Begoniile au fost livrate în ghivece cu
substrat de turbă și îngrășământ, astfel încât,
după plantare, florile să se prindă.

Lift și rampe de acces pentru
persoanele cu dizabilităţi
Accesul pacienţilor și personalului medical în Policlinică se face în momentul de faţa
din str. Izvor, printr-o ușă în două canate. Liftul urmează să fie amenajat în curtea interioară, iar prin amplasarea lui se va realiza un
al doilea acces în clădire. Lângă lift vor fi
construite treptele de acces, dar și o rampă
pentru persoanele cu dizabilităţi.
Pentru asigurarea accesului de la lift la
cabinetele medicale, se vor amenaja platforme
în consolă, exterioare, peste actualul gang prin
care se intră în curtea Policlinicii.
Holurile nou create pentru accesul la lift

Planul de modernizare a clădirii e unul
complet, mergând până la implementarea de
soluţii tehnice care să asigure, potrivit noilor
norme, dotări pentru prevenirea și stingerea
incendiilor (PSI).
Constructorul ne-a precizat că instalaţia
de stins incendiu proiectată va fi compusă
dintr-o reţea inelară de conducte la parterul
clădirii, cu 9 hidranţi de interior. De asemenea, va fi montată o centrală de detecţie a
incendiului, care suportă 8 zone.
„În urma intervenţiei care face obiectul
acestui contract, faţada principală și volumetria clădirii spre strada Izvor nu suferă nici o
modificare. Se păstrează materialele existente, cornișa (determinate de jgheabul de
beton existent), dar și înălţimea la coamă”,
ne-a precizat ing. Iulian Nilă.

Iluminat public și reţele
electrice noi, în mai multe
zone ale Râșnovului
Primăria Râșnov continuă programul de
modernizare a infrastructurii, pentru anul acesta
fiind programate lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public și a reţelelor de alimentare cu energie electrică în mai multe zone
ale orașului, finanţarea fiind asigurată integral de
la bugetul local.
În acest sens, edilii au lansat pe platforma
electronică de achiziţii publice o licitaţie cu 4
loturi, a cărei valoare totală a fost estimată la
3.673.987 lei, fără TVA, vizate de aceste lucrări
fiind cartierele Romacril și Florilor, dar și străzile
I.L. Caragiale, Republicii (tronsonul care nu a fost
modernizat), Glăjărie și Narciselor. „Termenul de
depunere a ofertelor pentru această licitaţie a
fost 29 mai. Pentru fiecare dintre cele patru
loturi au fost depuse câte două oferte, iar în
această perioadă, comisia de evaluare analizează

dosarele”, a declarat primarul Râșnovului, Liviu
Butnariu. Potrivit acestuia, „după intrarea în
vigoare a contractelor, lucrările la iluminatul
stradal și cele de reglementare electrică vor dura
maxim trei luni”.
Pe de altă parte, după ce în 15 mai a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuţia
lucrărilor la sistemul de iluminat din cartierul
ISR, zilele trecute, constructorul a predat proiectul tehnic și detaliile de execuţie la Primăria
Râșnov. „În următoarele zile vor începe și
lucrările propriu-zise”, a declarat Liviu Butnariu.
Valoarea lucrărilor la sistemul de iluminat din
cartierul ISR este de 408.045 lei, fără TVA. În
acest cartier sunt în derulare și lucrările de sistematizare (realizarea canalizării pluviale și modernizarea străzilor), iar noul sistem de iluminat
va fi realizat înainte de a se turna asfaltul.

În cartierul Romacril, modernizat anul trecut, s-au făcut și intervenţiile necesare modernizării
sistemului de iluminat, astfel că acum nu va fi afectată infrastructura rutieră.

COMUNITATE
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Maialul din Promenadă a deschis
agenda estivală de evenimente

Ca în fiecare an, unul dintre primele episoade din agenda estivală a evenimentelor
care au loc în Râșnov s-a desfășurat în
Promenada Sisi. Timp de trei zile, între 18 și
20 mai, de la copii la vârstnici, râșnovenii au
participat la tradiţionala sărbătoare a Maialului. Deși vremea nu a ţinut până la capăt cu
organizatorii, Primăria și societatea Goscom
Cetatea Râșnov, fiind una destul de răcoroasă
pentru finalul primăverii, voia bună nu a fost
întreruptă nicio clipă, timp de trei zile. Din

programul evenimentului au făcut parte
numeroase activităţi, de la muzică de promenadă și recitaluri ale tinerilor artiști locali, la
teatru de păpuși și dansuri populare sau
dansuri moderne.
„Maialul se dorește a fi, an de an, atât o
formă de promovare a orașului, cât și un
mod de a ne bucura de talentul tinerilor din
Râșnov, interpreţi sau dansatori, care urcă
pe scena festivalului. Străvechi obicei al
sașilor din întreaga Transilvanie, petrecerea

câmpenească era odinioară organizată în
luna mai, în cinstea terminării anului școlar, fiind totodată și o sărbătoare a gospodarilor din oraș. Apreciem că Maialul se
bucură de popularitate la noi în oraș,
numeroși râșnoveni venind în fiecare zi în
Promenada Sisi”, a spus primarul Râșnovului, Liviu Butnariu.
Evenimentul a fost „reîmpământenit” în
orașul nostru în anul 2012, ajungând în
prezent la cea de-a șaptea ediţie.

Sfinţii Constantin și Elena,
zi cu însemnătate pentru râșnoveni

Ziua de 21 mai a fost una de mare sărbătoare pentru creștinii ortodocși din Râșnov,
unde, cu prilejul praznicului Sfinţilor
Împăraţi Constantin și Elena, a fost celebrat
hramul locașului de cult din cartierul Florilor, Parohia Râșnov IV. Astfel, biserica a fost
neîncăpătoare pentru cei aproximativ 200 de
credincioși care au participat la Sfânta
Liturghie, iar alături de comunitatea din
jurul locașului au fost prezenţi reprezentanţi
ai autorităţilor locale, în frunte cu Liviu
Butnariu, primarul orașului, dar și preoţii de
la celelalte parohii din oraș.
„Ne bucurăm că, așa cum se întâmplă în

fiecare primăvară, a participat multă lume
la marea sărbătoare a bisericii noastre.
Oamenii sunt entuziasmaţi de eveniment și
biserica e mereu plină. Ne bucurăm de
asemenea că am avut aproape și oficialităţile orașului, lucru care arată că reprezentăm o comunitate unită”, a spus preotul
paroh Ovidiu Coroiu.
După slujbă, în cadrul unui ritual
tradiţional, credincioșii au înconjurat biserica, iar icoana celor doi sfinţi celebraţi a fost
purtată de către primarul Liviu Butnariu și
Rareș Secăreanu, directorul societăţii de
gospodărire din localitate.

Sfinţii Împăraţi Constantin și Mama sa
Elena reprezintă două figuri emblematice ale
creștinismului primar, care prin modul lor
de a trăi și de a se dedica slujirii lui Hristos
au devenit modele demne de urmat pentru
întreaga creștinătate. Sfântul Constantin cel
Mare a dat libertate creștinismului într-o
epocă în care credinţa în Hristos era persecutată (ianuarie 313), în timp ce Împărăteasa
Elena este cea care a descoperit, pe dealul
Golgotei, crucea pe care a fost răstignit
Hristos, zidind apoi Biserica Sfântului
Mormânt, Biserica din Bethleem, pe cea din
Nazaret și multe alte sfinte locașuri.

Hainele de
care nu mai
ai nevoie pot
ajunge la
persoanele
nevoiașe
Râșnovenii care nu mai au nevoie de
haine le pot depune la cele 6 containere speciale montate recent în mai multe puncte
ale orașului. Proiectul este implementat de
Primăria Orașului Râșnov și de filiala din
judeţul Brașov a Asociaţiei Caritas
Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, iar containerele speciale au fost montate în cartierele
de blocuri, mai puţin în ISR, unde se realizează lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale.
La aceste containere pot fi aruncate toate
hainele, urmând ca acestea să fie preluate de
lucrătorii asociaţiei. După colectare, obiectele
vestimentare se selectează, iar cele care sunt
într-o stare bună se dezinfectează și se dau
persoanelor nevoiașe. Cele care nu mai pot fi
purtate se vor recicla, din ele urmând a se
realiza fibre textile.
„Montarea containerelor a început în
urmă cu aproximativ trei săptămâni, iar
proiectul are succes, râșnovenii fiind interesaţi de acest program. Deja asociaţia a ridicat de câteva ori hainele lăsate acolo de
oameni. Prin acest program atingem două
obiective. Pe de o parte, este componenta ce
vizează protecţia mediului, pentru că
hainele nu mai sunt aruncate la platformele
de depozitare a deșeurilor menajere sau în
alte locuri, ci sunt colectate selectiv și
refolosite. Pe de altă parte, este și latura
socială a programului, pentru că haine de
care nu mai au nevoie râșnovenii sunt
donate nevoiașilor”, a declarat viceprimarul
Râșnovului, Marieana Ducar.

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”
din satul Peștera a fost redată sătenilor
Pentru renovarea acestui lăcaș de cult și-au adus contribuţia și președintele Consiliului Judeţean
Brașov, Adrian Veștea, dar și consilierul local râșnovean Nicolae Folea
După ce, în anul 1988, naosul vechii biserici din satul Peștera s-a prăbușit, lăcașul de
cult fiind folosit în continuare, exact la 30 de
ani după, enoriașii au primit un mare motiv
de bucurie. Pe 28 mai 2018, în prezenţa unui
sobor de preoţi și a președintelui Consiliului
Judeţean Brașov, Adrian Veștea, s-a oficiat
slujba de sfinţire a Bisericii „Sfântul Ioan
Botezătorul”, refăcută în ultimii ani.
Pentru efectuarea lucrărilor la acest
lăcaș de cult s-a implicat financiar și consilierul local râșnovean Nicolae Folea, născut
în satul Peștera. De asemenea, pe lista celor
care au susţinut această lucrare sunt

președintele Consiliului Judeţean Brașov,
Adrian Veștea, primarul comunei Moieciu,
Mircea Manea, protopopul Zenovie Moșoiu
și alte 100 de persoane.
Nicolae Folea ne-a declarat că s-a implicat în reabilitarea bisericii din Peștera pentru că „acolo m-au botezat părinţii, m-am
cununat, mi-am încreștinat cei doi băieţi.
Cu sprijinul oamenilor de bine am strâns
bani și am redat biserica sătenilor spre
folosinţă”, a declarat alesul. Nicolae Folea a
susţinut financiar și realizarea, în anul
2003, a unui monument închinat eroilor
din cele două războaie mondiale.

Amplasamentul containerelor:
1. Cartier Romacril
2. Șoseaua Branului – intersecţie cu
strada Tudor Vladimirescu
3. Cartier I.L. Caragiale
4. Cartier Florilor – în zona carmangeriei Sergiana
5. Zona Gării Râșnov – spre magazinul
Penny
6. Strada Izvor - în zona Poșta Română
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Echipele de cheerleading s-au impus la Baia Mare, atât în competiţia de juniori, cât și în cea de cadeţi

Majoretele Râșnovului, care au reprezentat judeţul Brașov la Campionatul Naţional de
Majorete 2018, au câștigat „aurul” la două
categorii: Cheerleading Juniori (clasele 5-8) și
Cheerleading Cadete (clasele 1-4), concursul
desfășurându-se în perioada 19-20 mai, la
Baia Mare.
Astfel, echipele Râșnov Cheerleading,
antrenate de Luiza Nan, Andreea Laba și
Cassandra Goian, s-au impus din nou în
competiţia naţională, la care au participat 36
de echipe din 20 de judeţe.
„Este una dintre cele mai fericite zile din
ultima perioadă de cheerleading. Este pentru
a doua oară când particip ca antrenor, dar
pentru prima dată când particip ca antrenor

principal. Sunt foarte mândră de copiii noștri,
pe care îi iubesc”, a spus Andreea Labă,
antrenoare a majoretelor noastre, completată
de colega ei, Cassandra Goian: „Pentru mine,
acest rezultat este o confirmare a muncii
asidue depuse în ultimele 10 luni de zile, nu
doar de copii și de noi, cât și de părinţii acestora, care au făcut eforturi pentru a-i aduce
trei zile pe săptămână la antrenament, așa că
aș dori să le mulţumesc pe această cale”.
Odată cu titlul naţional, majoretele de la
Râșnov și-au asigurat și prezenţa în Campionatul European de la Helsinki, programat în
perioada 30 iunie - 1 iulie, iar dacă nu vor reuși
să ajungă în acest an în Finlanda, își propun să
participe la una dintre ediţiile următoare.

„Pășim în al șaselea an cu performanţe
consecutive foarte bune, datorită muncii
unei echipe întregi și a susţinerii constante
și necondiţionate a Primăriei Orașului
Râșnov, a Clubului Sportiv și a Consiliului
Local, care mereu au fost alături de noi și
care ne-au promis că ne vor susţine și la
europene, să reprezentăm nu doar Râșnovul,
ci toată România, chiar dacă de această dată
nu suntem 100% siguri că vom merge. Un
campionat de asemenea anvergură necesită
o pregătire logistică, umană și financiară
mult mai mare, dar vă asigurăm că vom
începe aceste pregătiri pentru anul viitor”, a
spus Cătălin Nan, membru fondator al
Râșnov Cheerleaders.

Antrenoare tinere, gata
să asigure continuitatea
Cele două tinere antrenoare, Andreea
Laba și Cassandra Goian, până nu
demult componente ale echipei, au
îmbrăţișat noul lor drum cu multă pasiune, dar și cu multă muncă în afara
orelor de concurs, arătând că această
disciplină poate avea asigurată continuitatea în orașul nostru și nu numai. „Mă
bucur că după 6 ani de campionate, fostele mele majorete, actuale antrenoare la
aceste grupe, au demonstrat că toate
cursurile de antrenori și specializare pe
care le-au urmat nu au fost fără rost. Este
clar că cheerleadingul în România are un
viitor promiţător”, a spus Luiza Nan,
antrenor care a stat la baza formării
trupelor de majorete în orașul nostru.

Preselecţii la
finalul lunii iulie
Performanţa extraordinară a echipei
Râșnov Cheerleaders adaugă încă două
cupe la vitrina deja plină de trofee, iar
antrenorii nu se opresc aici. Datorită
numărului mare de cereri, vor organiza o
preselecţie în data de 28 iulie, unde sunt
așteptaţi băieţi și fete cu vârstele
cuprinse între 5 și 15 ani.

Anunţ oficial
„Capitala mușchetarilor” pentru a patra oară
FIS: Etapele de
Cupă Mondială
la Râșnov,
pe 26 - 27
ianuarie 2019
Federaţia Internaţională de Schi (FIS) a
anunţat calendarul competiţional pentru
sezonul 2018 - 2019 la sărituri cu schiurile,
Complexul Olimpic de trambuline de la
Râșnov primind din nou, pentru al șaselea an
la rând, două etape de Cupă Mondială. Astfel,
elita acestei discipline, la feminin, se va afla
pe Valea Cărbunării în weekendul 26 - 27
ianuarie 2019.
Sezonul 2018-2019 va începe pe 29 noiembrie, cu tradiţionala etapă de la Lillehammer,
Norvegia.

PREMIERA DIN SEPTEMBRIE. Până la sezonul
de iarnă, însă, Râșnovul va găzdui, în premieră,
două etape din Grand Prix-ul de vară,
în weekendul 22 - 23 septembrie 2018.

Medalie pentru un sabrer de la
CS Olimpic Cetate Râșnov la
concursul de sabie care a adunat
peste 150 de copii la start
Timp de două zile, sala de sport a Școlii
Gimnaziale nr. 3 a găzduit Cupa Mușchetarul
la sabie, una din competiţiile importante din
scrima românească la nivel juvenil.
Ajuns la cea de-a patra ediţie, evenimentul s-a desfășurat în weekendul de 1 Iunie și a
adunat la start nu mai puţin de 150 de copii.
Aceștia, componenţi ai celor mai importante
cluburi de profil din ţară, între care amintim
Steaua București, Dinamo București, CSȘ
Slobozia, Touche București, Mușchetarul

Iași, Voinţa Buftea, Corona Brașov sau
Mușchetarul Brașovean, s-au întrecut la mai
multe categorii de vârstă – U9, U11 și U13,
atât la fete cât și la băieţi.
Pe planșă s-au aflat și cinci sportivi ai
clubului Olimpic Cetate Râșnov: Bogdan
Cristoloveanu, Alexia Dan, Maia Neagoie,
Andreea Postolică și Lorena Lionte. Dintre ei,
Bogdan Cristoloveanu a avut o comportare
foarte bună în concurs, reușind să obţină
medalia de bronz la categoria sub 13 ani.
„A fost un concurs reușit, așa cum a fost
și în anii trecuţi. De altfel, Cupa
Mușchetarul începe să confirme ca întrecere
importantă pentru scrima românească la
nivel juvenil. Ne propunem să aducem an de
an la Râșnov competiţii ca aceasta, din ca-

lendarul Federaţiei Române de Scrimă. Cu
ajutorul autorităţilor locale putem oferi
condiţii de concurs foarte bune, fapt pentru
care mulţumim domnului primar Liviu
Butnariu pentru deschiderea de care dă
dovadă an de an faţă de sport. Pe de altă
parte, ne bucură foarte mult că unul dintre
copiii noștri a reușit să obţină o medalie, dar
îi felicităm pe toţi componenţii CS Olimpic
Cetate înscriși în concurs pentru evoluţiile
lor”, a spus Marius Gălăţanu, antrenorul
sabrerilor râșnoveni.
Cupa Mușchetarul a fost ultima competiţie
oficială înaintea Campionatului Naţional rezervat copiilor, concurs care va avea loc la
finalul lunii iunie și care va fi găzduit de sala
„Ana Pascu” din București.

Foto: Remus Munteanu

De două ori aur la „naţionale”
pentru majoretele Râșnovului
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Torţa Păcii a ajuns la Râșnov
27 de alergători din mai multe ţări ale Europei au poposit la Școala Gimnazială „Peter Thall”

Râșnovenii și-au
onorat eroii
Cu mic cu mare, râșnovenii, au participat
pe 17 mai la ceremoniile prilejuite de Ziua
Eroilor, eveniment care a avut loc la Monumentul Eroilor din faţa Școlii Gimnaziale nr. 3.
Ceremonia a început cu intonarea
imnului României, după care a urmat o
mică slujbă religioasă, oficiată de preoţii
din Râșnov, în memoria celor căzuţi la
datorie. După acest moment, reprezentanţii autorităţilor locale, cei ai unităţii
militare, poliţiei, jandarmeriei, ai instituţiilor de învăţământ din oraș, dar și ai companiilor private, și nu numai, au depus, rând
pe rând, câte o coroană de flori la Monumentul Eroilor. Ceremonia a continuat cu
defilarea militarilor, după care totul a culminat cu câteva momente artistice susţinute de elevii unităţilor de învăţământ
din Râșnov. Ca la fiecare astfel de ceremonie, autorităţile nu au uitat nici de eroul
Claudiu Chira, sublocotenent râșnovean
căzut la datorie în anul 2009. În fiecare an,
de Ziua Eroilor, la mormântul acestuia se
organizează o mică slujbă de pomenire.

Jiu - Râmnicu Vâlcea - Câmpulung Muscel Râșnov - Brașov - Onești - Iași - Seculeni.
Mesajul alergării este „Fă primul pas!”, un
îndemn căruia i s-au alăturat milioane de
oameni. „Sri Chinmoy (1931-2007), atlet, filozof, artist, muzician, poet, a iniţiat «Alergarea
pentru pace» în 1987 cu mesajul că pacea
lumii începe în inima fiecăruia, cu toţii având
un rol unic și important pentru a face ca
lumea să fie armonioasă. Cei 27 de alergători
internaţionali au poposit în curtea școlii noas-

tre, în trecerea cursei între Câmpulung și
Brașov. Ei și-au prezentat proiectul și au iniţiat un joc cu elevii prezenţi. Înainte de plecare,
toţi copiii au purtat torţa și au făcut o scurtă
alergare în curtea școlii, împreună cu alergătorii Peace Run. Momentul de concentrare,
îndemnul spre înţelegere și emoţia provocată
de discursul cu mesaj pentru o viaţă care să
promoveze armonia au dat întâlnirii o lumină
magică”, a spus prof. Felicia Pivariu de la
Școala Gimnazială „Peter Thall”.

45 de minute la 280 de grade Celsius!

Trei pompieri din Râșnov s-au
pregătit în condiţii extreme la
Poligonul de Antrenament și
Pregătire de Specialitate Făgăraș

Pompierii Râșnovului sunt dintre cei mai
bine pregătiţi voluntari din judeţ, fapt pe care
l-au demonstrat în numeroasele intervenţii de
care au avut parte în ultimii ani. Pasiunea lor
este mereu dublată de muncă, pe lângă
îndemânare, succesul acţiunilor lor având la
bază și ore de antrenament, muncă grea, care
apoi este transpusă în situaţiile de pericol real.
În această idee, pe 26 mai, trei reprezentanţi ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă (SVSU) Râșnov au luat parte la o ședinţă de pregătire la Poligonul de Antrenament și Pregătire de Specialitate Făgăraș, inaugurat în acest an. Este vorba despre șeful de
serviciu Mircea Olteanu și de Bogdan Proca și
Radu Moja, care au participat la programul de
antrenament alături de reprezentanţi ai altor
servicii voluntare și private din judeţ, SPSU
Schaeffler România, SVSU Codlea, SVSU
Cristian și SVSU Rupea. Principalele puncte
ale antrenamentului, teoretic și practic, au
fost reprezentate de modalităţile de stingere
a unui incendiu având resurse limitate la dispoziţie, după care șase dintre participanţi au

Containerul Caisson, în care se studiază focul începând de la
iniţiere, în toate fazele lui, până la stingere. Sunt doar
două în ţară, unul dintre ele la Făgăraș.

putut simţi pe viu fenomenele ce se dezvoltă
pe timpul unei astfel de intervenţii. Între cei
șase s-a aflat și râșnoveanul Radu Moja, care
a intrat în container la o temperatură de 280
de grade, durata exerciţiului fiind de nu mai
puţin de 45 de minute.
„Am avut parte de o experienţă frumoasă,
din care am învăţat lucruri noi. Am putut
simţi căldura dogoritoare a focului, am înţeles
mai bine evoluţia unui incendiu. Cele 45 de
minute petrecute la aproape 300 de grade
ne-au dezvăluit toate etapele unui incendiu,
dar mai ales cum îl putem stinge cu minim de
apă. Acesta este cel mai important lucru, după
părerea mea”, ne-a povestit pompierul voluntar Radu Moja.
„A fost o experienţă cât se poate de utilă.
Pregătirea continuă și la standarde cât mai
ridicate este important să se realizeze de către
toate structurile implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, de la profesioniști, la voluntari. Unul din scopurile principale ale
poligonului de la Făgăraș a fost încă de la
început acela de a pregăti cât mai mulţi cursanţi, acest lucru având ca rezultat final intervenţii profesioniste, realizate de oameni bine
pregătiţi, crescându-se în același timp și
nivelul de siguranţă al cetăţenilor judeţului
nostru, și nu numai”, a completat Mircea
Oltean, șeful SVSU Râșnov.

Editura SC Rosenau Press SRL

Marţi, 22 mai, elevii și profesorii de la
Școala Gimnazială „Peter Thall” Râșnov i-au
primit pe alergătorii Crosului pentru Pace
2018 „Sri Chiminoy Oneness Home Peace
Run”. În acest an, „Alergarea pentru pace” a
plecat în 27 februarie din Bulgaria și traversează 48 de ţări europene, pe o distanţă de
24.000 de kilometri, cu finalul la Lisabona, pe
8 octombrie.
În România, crosul a avut loc între 19 și 26
mai, pe traseul Drobeta Turnu Severin - Târgu

