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Projektas: patalpos lietuvių laisvalaikio veiklai Renhofo teritorijoje
Heidelbergo, Mannheimo, Wormso, Darmstato apylinkėse gyvena nemažai išeivių iš Lietuvos. Tarp jų
nemažai iniciatyvių žmonių, bei žmonių norinčių bendrauti su tautiečiais, dalyvauti bendroje veikloje.
Kaip pavyzdį galima paminėti lietuvių grupes facebooke, kurios renkasi į įvairius susitikimus,
pasisėdėjimus kavinėse ar pievutėse. Noriu paminėti ir širdžiai artimus lietuvišką tautinį ansablį
“Jorė”, bei lietuvišką sporto klubą Hüttenfelde (LTSK-HT). Pastarųjų veikloje noriai dalyvauja ir
Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai. Žinoma, minėtos veiklos, negali atitikti visų skonį ar poreikius,
bet nesant patalpų, negalime tikėtis, kad kokie nors ansabliai, klubai ir pan. apskritai gali atsirasti.
Esant atitinkamoms patalpoms, galima būtų aplink gyvenantiems lietuviams, bei V-16 gimnazijos
mokiniams pasiūlyti naujos, įvairesnės veiklos, pvz. būrelių, klubų formoje. Be visa ko, tokiu būdu,
atsirastų gera priemonė žmones labiau įtraukti į išeivijos veiklą, o jaunimą nutolinti nuo paplitusių
kompiuterinių žaidimų, bei kitų ydingų užsiėmimų. Tai taip pat pagyvintų ir atjaunintų lietuvišką
bendruomenę.
Bene paprasčiausiai būtų rasti patalpas Renhofo pilies teritorijoje. Ši teritorija priklauso VLB, o VLB
savo statute tvirtina, kad jos svarbiausias tikslas yra skatinti, bei palaikyti įvairią lietuvišką veiklą
Vokietijoje. Taigi, VLB, sprendžiant pagal jos statutą, yra suinteresuota šitokio projekto įgyvendinimu.
Tačiau, visos patalpos Renhofo teritorijoje yra reprezentacinės arba kitaip netinkamos ansablių,
būrelių, klubų ir panašiai veiklai.
Laimei, Renhofo teritorijoje randasi nenaudojamas pastatas, visų vadinamas baraku. Mano žiniomis,
jį noreta griauti, bet tam stinga lėšų. Bet juk galima šį nemažą pastatą sutvarkyti ir panaudoti
įvairioms lietuvių reikmėms, kaip pavyzdžiui: chorai, ansambliai, būreliai, bendri masiniai video
žiūrėjimai (pvz.: lietuvių sportininkų pasirodymų stebėjimas per TV, lietuviško kino vakarai ir t.t.),
sporto kambarys (pvz.: stalo tenisas, biliardas, šaškės, šachmatai, keletas treniruoklių ir pan.), viešas
rankdarbių kambarys- dirbtuvėlės įvairiems projektams (kaip pvz. populiarėjantys “offene
Werkstätten” Vokietijoje ir kitur), kulinariniai susiėjimai (pvz. “cepelinų balius”), įvairūs kursai (pvz.
pagilinti praktines kompiuterijos žinias arba kaip pereiti nuo Windows ant Linux) ir t.t.
Žinoma, patalpas pirma reikia gauti, po to atitinkamai paruošti. Taip pat būtina demokratiškai
sutvarkyti patalpų naudojimo įvairiems projektams klausimą taip, kad patalpų gavimas būtų greitas ir
nesudėtingas.
1. Reikia gauti raštišką atitinkamų institucijų pasižadėjimą suteikti šias patalpas minėtoms reikmėms,
bei negriauti pastato. Priešingu atveju visas projektas netenka prasmės. Visa tai reikia padaryti kuo
greičiau, nes pvz. ansamblis “Jorė”, dažniau nei norėtūsi, susiduria su problemomis dėl patalpų
repeticijoms, o LTSK-HT šąlant orams neturės kur susirinkti. Taip pat artinasi 2016 vasaros olimpinės
žaidynės ir norėtūsi laiku paruošti patalpas viešiems lietuvių sportininkų pasirodymų žiūrėjimams.
2. Raktus nuo minėtų patalpų turėtų gimnazija, bei atsakingi klubų, būrelių ir pan. asmenys. Šitie
asmenys užtikrina ir atsako už tvarkos pagal „Hausordnung“, bei viešosios tvarkos (garsas, aplinkos
šiukšlinimas ir pan.) laikymasi susitikimų, renginių metu. Jei būreliai, klubai ir pan. neturės raktų iš

karto, tai situacija dėl patalpų gavimo ir toliau išliks nereikalingai sudetinga. Tokiu atveju projektas
taip pat būtų pasmerktas žlugimui.
3. Siekiant išvengti nesusipratimų dėl patalpų panaudojimo, siūloma kad: kiekviena draugija ir pan., iš
anksto planuja ir įrašo pageidaujamą patalpų panaudojimo laiką į bendrą kalendorių. Pirmenybė
patalpoms gauti suteikiama tiem kas pirmiau padarė įrašą. Nesant įrašo atitinkamam laikui, patalpas
galima gauti be apribojimų. Gavėjas automatiškai asmeniškai atsako už tvarkos laikymasi. Po patalpos
panaudojimo, naudotojai sutvarko patalpas.
4. Pastato išorės sutvarkymas, vidaus sutvarkymas ir paruošimas, komunikacijų įvedimas, ilgalaikė
pastato priežiūra, bei viso to finansavimas yra platesnė tema. Toliau apžvelgsime tą temą ir
pasiūlymus susijusius su ja.
Pastato remontas, modernizavimas
Visus arba bent jau didelę dalį darbų galima atlikti suinteresuotų entuziastų rankomis. Planuojant
atsižvelgta į gimnazijos, VLB veiklą, teritorijos gyventojus ir siekta sudaryti visus patenkinantį
projektą.
Prie toliau sekančių aprašymų yra pateikti eskizai.
Būtinasis remontas.
1. Visų pirma pastatą turėtume sutvarkyti iš išorės. Perdažius, nuvalius stoga ir sutvarkius
lietvamzdžius, pastatas atrodys tvarkingai.
2. Įrengti salę, virtuvėlę ir tualetus išgriaunant esamas ir pastatant naujas pertvaras. Tualetai ir
virtuvėlė suteiks ne tik komforto, bet ir padarys baraką autonomišką, atitinkamais atvejais neapkraus
gimnazijos ar pilies pastato. Nekeičiant pastato statikos, architektų paslaugos nereikalingos.
3. Įvesti komunikacijas:
3.a. Šiltas vanduo pastato šildymui. Tam reikia vėl sujungti viename taške atkirstą šiluminę trasą.
Vamzdžių sujungimui, kaikuriais atvejais, gali prireikti specialistų pagalbos. Alternatyva centriniam
šildymui būtų šildymas pvz. židiniais. Tačiau betkokio kitokio šildymo įvedimas naujai, kai pigiai
galima sutvarkyti seną trasą, būtų neekonomiškas.
3.b. Vandentiekis. Šilto ir šalto vandens trasa gali būti atvesta iš gimnazijos virtuvės.
3.c. Nuotekos. Kanalizacijos trasą pravesti iki kanalizacijos šulinio esančio netoliese.
3.d. Internetas ir SAT-TV reikalingi masiniams įvairių transliacijų stebėjimams, taip pat galimai kitai
veiklai ateityje, gali būti įvestas vedant vandentiekį. Reikia pakloti atitinkamus kabelius jau klojant
vandentiekio vamzdžius. Patį kabelių prijungimą galima atidėti vėlesniam laikui. Pastaba: barake
matosi pėdsakų, kad čia buvęs LAN. Vis dar matosi atitinkami kabeliai, jungtys ir kita įranga. Reikėtų
pasidomėti ar šis tinklas buvo prijungtas prie interneto ir jei buvo, tada pasidomėti galimybėmis šią
prieigą atnaujintį.
4. Atlikti elementarų kitų kambarių remontą
5. Įrengti papildomą įėjimą iš gatvės pusės ir takelį iki įėjimo, bei vartelius. Tai reikalinga siekiant
minimuoti galimus trikdžius gyventojams ir gimnazijai.
Papildomos pastato modernizavimo galimybės
Žemiau aprašomi modernizavimai nėra būtini, be to jie kainuoja daug daugiau. Visdėlto jie pastatą
papuoštų, padarytų jį jaukesniu, patogesniu. Laikui bėgant galima sutvarkyti pastatą taip, kad jis
primintų senovišką lietuvių ūkininko namą ar pan.

Labai gražu būtų prie planuojamo naujo įėjimo pastatyti tautiškus gonkelius (žr. foto), papuošti stogą
“žirgeliais”, dekoruotomis vėjalentėmis. Stogą padaryti aukštesniu, apdengti skiedromis ar čerpių
imitacija ir pan. Fasadą “apvilkti” tašytų rastų imitacija, sudėti naujus medinius langus, pridėti
tautiškas langines. Tarp gatvės ir pastato padaryti gėlynėlių, pastatyti porą medinių pavėsinių su
suoleliais, sutvarkyti žolyną, pastatyti šulinio su svirtimi imitacija, supuokles, rūpintojėlį ir pan.
Atkarpoje tarp gatvės ir pastato, tarp esančių mūrinių tvorų, pastatyti tautiškas ar panašias tvoras,
bei vartelius. Salėje būtų galima pastatyti židinį dėl jaukumo.
Finansavimas.
Būtinam remontui didelis kapitalas nereikalingas, tuo labiau, kad tikimasi visus darbus atlikti
entuziastų rankomis. Lėšas tikimasi surinkti iš aukų. Be visa ko, galime inicijuoti lėšų rinkimą internete
per atitinkamas platformas. Būtina įranga kaip stalus, kėdes, ir kitus baldus, bent jau pirmai pradžiai,
tikimasi gauti padėvėtus, nemokamai. Taip pat manome, kad projektu bus suinteresuoti VLB, bei
gimnazija ir prisidės finansiskai. VLB šis projektas turėtų dominti tuom, kad tai sutampa su VLB
svarbiausiais tikslais- rūpintis lietuvybe ir lietuviais išeivijoje. Pagaliau atsirastų patalpos kur būtų
galima daug laisviau ir paprasčiau įgyvendinti įvairius bendruomenės narių ir gimnazijos mokinių
projektus. Gimnazijai gi, išsispręstų klausimas dėl “barako” griovimo, bei stipriai prasiplėstų
galimybės gimnazistams turiningai praleisti laiką. Dar kartą prisiminkim, kad gimnazijos mokiniai ir
šiaip jau dalyvauja “Jorės”, bei LTSK-HT veikloje. Taigi, tikimasi, kad VLB ir gimnazija ne tik patvirtins
projektą, bet ir prisidės finansiškai tiek prie remonto, tiek prie einamųjų išlaidų, kaip pvz. pastato
šildymas žiemos metu.
Tikimės, kad Gimnazijos kuratorija artimiausiu metu apsvarstys projektą ir duos teigiamą atsakymą.
Kuo greičiau tai įvyks, tuo greičiau bus galima imtis projekto įgyvendinimo ir šitaip Renhofą,
lietuvybės centrą Vokietijoje, padaryti dar patrauklesniu, žymesniu ir naudingesniu bendruomenei.
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