Projektas: patalpos lietuviu laisvalaikio veiklai Renhofo teritorijoje
Heidelbergo, Mannheimo, Wormso, Darmstato apylinkese gyvena nemazai iseiviu is Lietuvos. Tarp ju
nemazai iniciatyviu zmoniu, bei zmoniu norinciu bendrauti su tautieciais, dalyvauti bendroje veikloje.
Kaip pavyzdi galima pamineti lietuviu grupes facebooke, kurios renkasi i ivairius pasisedejimus
kavinese ar pievutese. Noriu pamiteti ir sirdziai artimus lietuviska tautini ansabli “jore”, bei lietuviska
sporto kluba Hüttenfelde. Pastaruju veikloje noriai dalyvauja ir Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai.
Zinoma, minetos veiklos, negali atitikti visu skoni ar poreikius, bet nesant patalpu, kaip minejau,
negalime tiketis kad kazkokie ansabliai ar klubai gali atsirasti. Mano manymu, esant atitinkamoms
patalpoms, galima butu aplink gyvenantiems lietuviams, bei V-16 gimnazijos mokiniams pasiulyti
naujos, ivairesnes veiklos, pvz. bureliu formoje, sitaip juos labiau itraukti i iseivijos veikla, taip pat
nutolinti nuo paplitusiu kompiuteriniu zaidimu ir kitu ydingu uzsiemimu.
Bene paprasciausiai butu rasti patalpas Renhofo pilies teritorijoje. Si teritorija priklauso VLB, o VLB
savo statute tvirtina, kad jos svarbiausias tikslas yra skatinti, bei palaikyti ivairia lietuviska veikla
Vokietijoje, taiga VLB turetu buti suinteresuota sitokio projekto igyvendinimu. Taciau, visos patalpos
Renhofo teritorijoje yra reprezentacines arba kitaip netinkamos ansabliu, bureliu, klubu ir panasiai
veiklai.
Laimei, Renhofo teritorijoje randasi nenaudojamas pastatas, visu vadinamas baraku. Mano ziniomis,
ji noreta griauti, bet tam stinga lesu. Bet juk galima si nemaza pastata sutvarkyti ir panaudoti
ivairioms lietuviu reikmems, kaip pavyzdziui: chorai, ansambliai, bureliai, bendri masiniai video
ziurejimai (pvz.: lietuviu sportininku pasirodymu stebejimas per TV, lietuvisko kino vakarai ir t.t.),
sporto kambarys (pvz. stalo tenisas, biliardas, saskes, sachmatai, keletas treniruokliu ir pan.), viesas
rankdarbiu kambarys- dirbtuveles ivairiems projektams (kaip populiarejantys “offene Werkstätten”
Vokietijoje ir kitur), kulinariniai susiejimai (pvz. “cepelinu balius”), ivairus kursai (pvz. pagilinti
praktines kompiuterijos zinias arba pereiti nuo Windows ant Linux) ir t.t.
Zinoma, patalpas pirma reikia gauti, po to atitinkamai paruosti. Taip pat butina demokratiskai
sutvarkyti patalpu naudojimo ivairiems projektams klausima taip, kad patalpu gavimas butu greitas ir
nesudetingas.
1. Reikia gauti rastiska atitinkamu instituciju pasizadejima suteikti sias patalpas minetoms reikmems,
bei negriauti pastato. Priesingu atveju visas projektas netenka prasmes. Sita padaryti reikia kuo
greiciau, nes pvz. ansamblis “Jore”, dazniau nei noretusi, susiduria su problemomis del patalpu
repeticijoms, o LTSK-HT salant orams netures kur susirinkti. Taip pat artinasi 2016 vasaros olimpines
zaidynes ir noretusi laiku paruosti patalpas viešiems lietuvių sportininkų pasirodymų žiūrėjimams.
2. Raktus nuo minetu patalpu valdo gimnazija, o taip pat atsakingi klubų, būrelių ir pan. asmenys.
Sitie asmenys uztikrina ir atsako uz tvarkos pagal „Hausordnung“, bei viesosios tvarkos (garsas,
aplinkos siukslinimas ir pan.) laikymasi susirinkimu metu. Jei bureliai, klubai ir pan. netures raktu is
karto, tai situacija del patalpu gavimo ir toliau isliks nereikalingai sudetinga.
3. Siekiant isvengti nesusipratimu del patalpu panaudojimo, siuloma kad: kiekviena draugija ir pan., is
anksto planuja ir iraso pageidaujama patalpu panaudojimo laika i bendra kalendoriu. Pirmenybe
patalpoms gauti suteikiama tiem kas pirmiau padare irasa. Nesant iraso atitinkamam laikui, patalpas
galima gauti be apribojimu, pasirasant, kad bus laikomasi numatytos tvarkos ir kad rakto

turetojas/gavejas asmeniskai atsako uz tvarkos laikymasi. Po patalpos panaudojimo, naudotojai
sutvarko patalpas.
4. Pastato isores sutvarkymas, vidaus sutvarkymas ir paruosimas, komunikaciju ivedimas, ilgalaike
pastato prieziura, bei viso to finansavimas yra platesne ir tema. Toliau apzvelgsime ta tema ir
pasiulymus susijusius su ja.
Pastato remontas, modernizavimas
Visus arba bent jau didele dali darbu galima atlikti suinteresuotu entuziastu rankomis. Planuojant
atsizvelgta i gimnazijos, VLB veikla, teritorijos gyventojus ir siekta sudaryti visus patenkinanti
projekta.
Prie toliau sekanciu aprasymu yra pateikti eskizai.
Butinasis remontas.
1. Visu pirma pastata turetume sutvarkyti is isores. Perdazius, nuvalius stoga ir sutvarkius
lietvamzdzius, pastatas atrodys tvarkingai.
2. Irengti sale, virtuvele ir tualetus isgriaunant esamas pertvaras ir pastatant naujas pertvaras.
Tualetai ir virtuvele suteiks ne tik komforto, bet ir padarys baraka autonomiska, atitinkamais atvejais
neapkraus gimnazijos ar pilies pastato. Nekeiciant pastato statikos architektu paslaugos
nereikalingos.
3. Ivesti komunikacijas:
3.a. Siltas vanduo pastato sildymui. Tam reikia vel sujungti viename taske atkirsta silumine trasa.
Vamzdziu sujungimui gali prireikti specialistu pagalbos. Alternatyva centriniam sildymui butu
autonominis sildymas pvz. zidiniais. Taciau tokio sildymo irengimas yra daug brangesnis ir
nepatogesnis.
3.b. Vandentiekis. Silto ir salto vandens trasa gali buti atvesta is gimnazijos virtuves.
3.c. Nuotekos. Kanalizacijos trasa pravesti iki kanalizacijos sulinio esancio netoliese.
3.d. Internetas ir SAT-TV reikalingi masiniams ivairiu transliaciju stebejimams, taip pat galimai
kaikuriai kitai veiklai ateityje, gali buti ivestas vedant vandentieki. Reikia pakloti reikiamus kabelius
jau klojant vandentiekio vamzdzius. Pati kabeliu prijungima galima atideti velesniam laikui.
4. Atlikti elementaru kitu kambariu remonta
5. Irengti papildoma iejima is gatves puses ir takeli iki iejimo, bei vartelius. Reikalinga siekiant
minimuoti galimus trukdzius gyventojams ir gimnazijai.
Papildomos pastato modernizavimo galimybes
Zemiau aprasomi modernizavimai nera butini, be to jie kainuoja daug daugiau. Visdelto jie pastata
papuostu, padarytu ji jaukesniu, patogesniu. Galima padaryti taip, kad pastatas primintu senoviska
lietuviu ukininko nama ir t.t.
Labai grazu butu prie planuojamo naujo iejimo pastatyti tautiskus gonkelius (zr. foto), papuosti stoga
“zirgeliais”, dekoruotomis vejalentemis. Stoga padaryti aukstesniu, apdengti skiedromis ar cerpiu
imitacija ir pan. Fasada “apvilkti” rastu imitacija, sudeti naujus medinius langus, prideti tautiskas
langines. Tarp gatves ir pastato pasodinti geliu, pastatyti pora mediniu pavesiniu su suoleliais,
sutvarkyti zolyna. Atkarpoje tarp gatves ir pastato, tarp esanciu muriniu tvoru, pastatyti tautiskas
medines tvoras, be vartelius. Saleje butu galima pastatyti zidini.

Finansavimas.
Butinam remontui didelis kapitalas nereikalingas, tuo labiau, kad tikimasi visus darbus atlikti
entuziastu rankomis. Lesas tikimasi susrinkti is auku. Be visa ko, galime inicijuoti lesu rinkima
internete per atitinkamas platformas. Butina iranga, kaip stalus, kedes, ir kitus baldus, bent jau
pirmai pradziai, tikimasi gauti padevetus, nemokamai. Taip pat manome, kad projektu bus
suinteresuoti VLB, bei gimnazija ir prisides finansiskai. VLB projektas turetu dominti tuom, kad tai
sutampa su VLB svarbiausiais tikslais- rupintis lietuvybe ir lietuviais iseivijoje- pagaliau atsirastu
patalpos kur butu galima daug laisviau ir paprasciau igyvendinti ivairius bendruomenes nariu ir
gimnazijos mokiniu projektus. Gimnazijai gi, issisprestu klausimas del “barako” griovimo, bei stipriai
prasiplestu galimybes gimnazistams turiningai praleisti laika. Dar karta paminesiu, kad gimnazijos
mokiniai ir siaip jau dalyvauja “Jores”, bei LTSK-HT veikloje. Taigi, tikimasi, kad VLB ir gimnazija
prisijungs prie projekto finansiskai, tiek prie remonto, tiek prie einamuju islaidu, kaip pvz. pastato
sildymas ziemos metu.
Tikimes, kad Gimnazijos kuratorija artimiausiu metu apsvarstys projekta ir duos teigiama atsakyma.
Kuo greiciau tai ivyks, tuo greiciau galima bus imtis projekto igyvendinimo ir sitaip Renhofa,
lietuvybes centra Vokietijoje, padaryti dar patrauklesniu, zymesniu ir naudingesniu bendruomenei.
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