ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРА В
ОБЩИНА СМЯДОВО

В пенсионерските клубове членуват голяма част от пенсионерите в община
Смядово. Пенсионерски клубове има в гр. Смядово, в с. Веселиново, с. Кълново, с.
Янково.
В гр. Смядово клубовете са два и посещенията в тях са много, не могат да побират
всички членове, но в мероприятията участват много хора.
Старата сграда на Пенсионерския клуб в с. Янково беше затворена поради опасност
от срутване на покрива. Едно от нещата, които бяха направени през изминалата година е
че беше направен ремонт на новият клуб, който се намира в сградата на кметството.
Боядисани са стените, отремонтирано е всичко най-необходимо и на 25.11.2011 година
беше направено откриването на една прекрасна и уютна зала. Има кухненски бокс,
сервизни помещения, столове и маси. Членовете на клуба са 30 човека. В клуба се събират
по повод и без повод ежедневно. Осигурени са дърва за огрев, кафе машина и телевизор.
Певческата група към читалището също използва клуба за репетиции,тъй като към залата
на читалището им е трудно изкачването на стъпалата.
Пенсионерски клуб „Веселие” с. Веселиново, общ. Смядово, беше учреден на 23
март 2012 година, благодарение на Кмета на община Смядово - Иванка Петрова и Кмета
на с. Веселиново – Данка Митева, като дейността на клуба започва веднага.
В клубовете се празнуват рожденни и именни дни. Възрастните хора в село
Веселиново се събират всяка сряда в 10 часа в сградата на клуба. За ползване са
предоставени две стаи на втория етаж на Кметството. Беше направен основен ремонт,
боядисване на стаите, подновиха осветлението, нови пердета, секция и др. Грижите за
ремонта беше поело Общ. ръководство и Кмета на с. Веселиново.
Важно мероприятие за здравословното състояние на членовете са организираните
от техните ръководства походи и излети сред природата.
Клубът на пенсионера в гр. Смядово разполага с апарати за измерване на кръвното
налягане, на кръвната захар, които се използват ежедневно. Членовете на този клуб могат
да се възползват от услугите на рехабилитатора, който работи в Дневния център за стари
хора в града.
Важно за членовете на клуба през зимния период е снабдяването с дърва за
отопление.
Ръководствата на клубовете на пенсионерите се стремят да организират и други
общи мероприятия, в които да участват много хора. Отбелязват се празници като денят на

родилната помощ, 8 март, Първа пролет, Коледа, Нова година, денят на пенсионера, както
и националните празници като 3 март, 22 септември с почерпка, много цветя, скромни
подаръци, много песни. Разменят се рецепти за вкусни гозби и плетива.
Срещите, които се провеждат с пенсионерите от клубове в други градове и села
спомагат да се обмени опит, да се открият нови приятели. Клубът в гр. Смядово проведе
срещи с членовете на пенсионерският клуб в гр. Нови пазар.
На 10 май се проведе обмяна на опит на пенсионерския клуб от с. Веселиново в
клуб”Аляно мушкато” гр. Смядово. На 12 май клубовете се включиха в мероприятието:
„Да изчистим България за един ден”. На 29 юни 2012 год . с подкрепата на ръководството
на община Смядово и осигуряването на безплатен превоз пенсионерския клуб от с.
Веселиново проведе екскурзия до Габрово, Дряновския манастир и пещерата „Бачо Киро”.
Чрез страниците на в-к „Смядово”, се отразяват всички мероприятия на клубовете.
Пенсионерското сдружение в гр. Смядово се гордее с изявите на ансамбъл „Аляно
мушкато”. Ансамбълът участва във всички мероприятия, организирани както в града, така
и в различни конкурси и фестивали през изминалата година и певиците и танцьорите от
ансамбъла навсякъде се представят отлично и печелят адмирациите и възхищението на
публиката.
На 21 ноември 2012 год. клубът в с. Веселиново организира голям празник. По
случай денят на Християнското семейство, издириха семейството с най-дългогодишен
брачен живот и ги поканиха на тържеството. Поканиха и най-младото семейство. Гост на
тържеството беше и Кмета на общ. Смядово г-жа Иванка Петрова, която поздрави и двете
семейства. Двете семейства са получили поздравителен адрес от Секретарят на
читалището в селото.
Клубовете на пенсионера имат подкрепата на всички хора от общината.
Създадена е певческа група ”Ален божур” към клуба в село Веселиново. Има дует
и две индивидуални изпълнителки.
Сега всички се приготвят за Коледните и Новогодишни празници.

