
DOMOV DĚDINA 

PŘEPYCHY 



NÁŠ DOMOV DĚDINA 

 Náš domov se nachází v malé obci Přepychy. 



Žijeme tu ve dvou velkých, nových domech.  

 Jeden je postaven v dolní části Přepych,  

 při cestě do Opočna a má žlutou barvu. 

 Bydlí v něm 18 uživatelek. 

Toto je náš žlutý dům: 











A toto jsme my - jeho uživatelky: 





Druhý dům, barvy zelené, stojí v horní části obce, u silnice, 

  směrem na Rychnov n. Kn. V tomto domě žije 16 uživatelek. 

Toto je náš zelený dům: 











A toto jsme my- jeho uživatelky: 



 A nyní seznámení s naším domovem. Takto vypadají naše  

pokoje, jejichž součástí je též sociální zařízení. Je zde sprchový 

kout,umyvadlo a WC. 













 Máme zde zařízenou kuchyň, ve které se podílíme na  

přípravě stravy pro nás všechny. Připravujeme snídaně, večeře 

a pečeme různé moučníky, či jiné dobroty. 

















 Další součástí našich domků je obývací pokoj zařízený  

sedacími soupravami, obývací stěnou, poličkami  a hlavně 

televizí a HIFI-věží. 









 Obývací pokoj je propojen s jídelnou, kde se většinou všechny  

stravujeme, nebo tady oslavujeme různé narozeniny či svátky. 





 Z obývacího pokoje vcházíme do zimní zahrady, která je celá 

prosklená. V té se dobře daří květinám, o něž také pečujeme. 





 A to už se nacházíme v naší koupelně, kterou může každá 

z nás kdykoliv použít, dle své potřeby. Po koupeli nám je 

poskytnuto kožní ošetření a vše, co je potřebné. 



 Po schodech vyjdeme nahoru a tady se nachází prádelna, 

kde jsou umístěny dvě automatické pračky, spolu se sušičkou 

prádla. 



 Také tady máme pracovnu. V té vytváříme různé výrobky na 

výzdobu, na výstavky, soutěže, nebo jen tak, pro svoji radost. 





 Některé z pracovnic, které se o nás starají a pomáhají nám. 



 Spolu s námi, v Zeleném domě, žije i náš kocour Mikeš. Stal 

se naším spolubydlícím a my všechny ho máme rády 

a staráme se o něho. 



 Také ve Žlutém domě se staráme o zvířátka. Máme též 

kocoura, ale Matěje. Kromě něho tu ještě máme psa Bena, 

vodní želvy a andulky. 









 Součástí našich obou domů jsou venkovní altány a pergoly. 

Když je hezké počasí,chodíme si sem vypít odpolední kávu, 

v krbu opečeme párky, nebo ogrilujeme maso. 











 Uživatelky obou našich domků se spolu setkávají při různých 

posezeních. Ta se konají střídavě na jednom i na druhém 

domku. 







 Též se spolu účastníme různých výletů, tanečních zábav, 

plesů, soutěží a rekreací. Všude se nám líbí a rády se tam 

opět vracíme. 









 V našich domech společně oslavujeme všechny svátky. 

O Vánocích dostáváme spoustu dárků, připravujeme si 

občerstvení a vždy nás navštíví naši vedoucí z Opočna. 









 Také oslavujeme významná životní jubilea našich  

spolubydlících. Je to vždy velice pěkné. Blahopřát přichází 

naši vedoucí z Opočna, někdy též starosta Přepych. 









 Mnohé z nás se účastnily kurzu plavání v Dobrušce. Také 

mezi nás přijížděla paní se psem na canesterapii  a jezdíme 

na hipoterapii- na koně do nedaleké vesnice Čánka. 







Ale i tady u nás v Přepychách si můžeme udělat 

procházku.V naší obci máme Obecní úřad , který je 

opatrovníkem většině našich uživatelek. Dále tady je pošta, 

základní škola, dva ochody se smíšeným zbožím a 

pohostinství Katka. Každou středu si můžeme dojít ke 

kadeřnici, která sem dojíždí a působí v hasičské zbrojnici. 

Každou druhou středu s ni přijíždí paní, která provádí 

pedikúru. Též ve středu,v podvečer, je v této budově otevřena 

knihovna, kam si chodíme půjčovat knihy. 
 















 Celé obci vévodí kostel sv.Prokopa, kam některé naše  

uživatelky chodí v pátek, či v neděli na mši.  





 V obci je i několik dobrovolných spolků. Největší je SOKOL TJ, 

v jehož areálu se od března do prosince konají pravidelné trhy, 

které též navštěvujeme. Několik našich uživatelek zde našlo  

zaměstnání.Střídají se při úklidu a udržování  pořádku zdejšího 

sociálního zařízení.Jiné dvě se zase střídají při úklidu kabin 

fotbalového mužstva. 







 Dalším zdejším spolkem je ČČK. Každý rok pořádá,před 

Velikonocemi a Vánocemi,ve zdejší restauraci ukázky 

aranžování květin a doplňků k danému tématu.O tyto akce je 

veliký zájem a rády se jich účastníme. 









 V okolí Přepych se rozkládá Dřízenské údolí, obklopeno lesy. 

Po cestě, kterou lemují zastavení Křížové cesty, dojdeme až 

ke kapličce, kde se během roku pořádají mše. Hlavně v 

květnu-tzv. Májové. Také tady pomáhají některé naše 

uživatelky s úklidem a účastní se i daných akcí. Mohou si tu 

posedět v altánku, nebo se osvěžit a občerstvit pramenitou, 

pitnou vodou ze zdejší studánky. Projdeme-li lesem, směrem 

na Vojenice, míjíme vodojem a dostaneme se až k nedávno 

otevřené rozhledně, zvané OSIČINA. Z té je nádherný výhled 

po celém,dalekém, panoramatu Orlických hor. 













 Do naší obce vede autobusová doprava, směry Opočno, 

Rychnov n.Kn. a Týniště n.Orl. Naše uživatelky autobusových 

linek využívají hlavně k cestám do Opočna, které je od 

Přepych vzdáleno 4km. 



 Toto bylo malé seznámení s námi, s naším domem 

ZELENÝM a ŽLUTÝM, akcemi, výlety, aktivitami, zálibami 

a obcí Přepychy, kde máme svůj domov.  



Přijeďte se k nám podívat, těšíme se na Vás. 


