Článek v Raportu ze dne 23.ledna 2007.

Seniorům nabídnou 22 bytů.
Nový bytový dům sice zatím existuje jen na papíře, přesto už Rynholec eviduje patnáct
žádostí o přidělení bytu. Zájem mají néjen senioři z řad místních obyvatel ale také ze
sousedního Nového Strašecí či z Lán. Pořadník začala obec sepisovat již před dvěma lety, kdy
se o záměru začalo mluvit. „ Dům bude sloužit čistě seniorům na bázi domu
s pečovatelskou službou.Pečovatelská služba zde bude k dispozici po dobu čtyřiadvaceti
hodin. Dům pro seniory vyroste v současné zástavbě na parcele domu čp. 51 , který je
v majetku obce a pro svůj špatný stav bude zdemolován. Projektant byl však z jeho
opukových stěn natolik nadšený, že se rozhodl některé opukové prvky vkomponovat do nové
stavby.Navíc je stavba na parcele umístěna tak, že z pohledu ulice bude zastavena stejná
plocha jako je dnes. V pohledu ze dvora bude objekt pochopitelně větší „. Říká starosta
Jaromír Dyntar.
Půdorys domu bude připomínat písmeno U s jednou delší nožičkou, právě toto křídlo bude
vyšší než protilehlé a bude mít dvě patra. V této části projektant zakreslil ordinaci lékaře, byt
pro pečovatelku a společenskou místnost pro obyvatele domu. Díky „ účkovému“ půdorysu
vznikne před hlavním vchodem malé nádvoříčko s lavičkami, které budou moci senioři
využívat k relaxaci. K relaxaci a odpočinku na čerstvém vzduchu bude sloužit i zahrada
původního domu , jejíž délka je kolem osmdesáti metrů.
„ V domě pro seniory vznikne dvaadvacet bytů , každý bude mít své sociální zařízení.
Byty budou malometrážní. Asi osmdesát procent z nich je do 5O m2. Skládají se z jedné
obytné místnosti s kuchyňským koutem, sociálky a ložnice. Vybavení bude základníkuchyňská linka, sprchový kout, zařízení bytu už bude na samotných obyvatelích. Celý objekt
bude pochopitelně bezbariérový , do obou pater povede výtah. Stavbu projektoval ing. arch.
Petr Grunwald“ přibližuje Jaromír Dyntar.
……
„ Dům pro seniory by mohl do tří let fungovat „ uzavírá starosta.

