Основаване
Идеята за основаване на Пенсионерски клуб в с. Патреш се заражда като поръчение за
построяване на обществен стол за старите хора, отправено от местното население към
кандидатите за общински и областни съветници през 1988 година.
Това се случва в края на 1991 г. Първоначално клуба е бил на бюджетна издръжка към
Областния център за социални грижи (сега Дирекция социално подпомагане) гр. Павликени.
През 1999 година преминава на самостоятелна издръжка и се регистрира като частно
сдружение. През 2007 г. се налага да се направи пререгистрация, за да се впише в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел. Решението на съда излиза на 10 април 2007 г.
През август 2008 год. в с. Патреш се организира Общо събрание от двадесет и пет члена,
на което се избира нов Управителен и Контролен съвет на Пенсионерски клуб с.Патреш, взема
се решение за промяна на статута на сдружението на клуба, като за целта се подготвят
документи за пререгистрацията му и гласуване на обновения Устав на клуба съобразно
разпоредбите. Тържественото откриване на клуба се отбелязва на 26 ноември 2008 година
след едногодишен период на затваряне на клуба.
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Сграда
Сградата на клуба е бившата сладкарница. Първоначално сградата е построена за
периода от 1969 до 1971 год. като отопляема автоспирка. После е била закусвалня и
сладкарница. През 1993 г. се урегулира в граници и се отделя по нотариален акт от училището
и детската градина. В настоящия момент се предоставя от Община Павликени за безвъзмездно
ползване.

Председател на Пенсионерски клуб
По спомени: Първи председател на клуба е Карол Цонев, който е бил председател на
бившето ТКЗС в Патреш. След него е избрана Пенка Георгиева.
От 2008 г. до 2011 г. председател е Латинка Душкова, а от 2011 година – Марийка
Камбурова.

Уредник на Пенсионерски клуб
Сегашната длъжност „Уредник на Пенсионерски клуб” в началото се е наименувала:
„бюфетчик” и се е изпълнявала от Венцислав Минчев. От 1995 година длъжността се именува:
„координатор” и се е изпълнявала от Иванка Димитрова. От 2009 година управителния съвет
назначава на длъжността уредник на клуба Ерединка Иванова.
На 26 ноември 2013 год. Пенсионерски клуб “Втора младост” отбеляза своята
годишнина от именуването си със официална празнична програма.
През 2015 г. броя на членовете на клуба се увеличи на 83-ма члена, поради интереса
към провеждането на различни мероприятия и чествания на празници.
Дейност на Пенсионерски клуб
I.

II.
III.
IV.

В клуба се празнува:
- местни и национални празници;
- „Ден на пенсионера” на първи октомври. Заедно с него се отбелязва и
международния ден на кафето под надслов „ При баба на кафе”;
- „Ден на клуба” на 26 ноември. Заедно с него се празнуват юбилейни
годишнини и златни сватби;
- „Бабиното внуче рисува Коледа” през месец декември тържество за бабините
внучета на селото, а също и за техните баби и дядовци;
Екскурзии –през летния сезон всеки месец по една екскурзия;
Участие на певческа група „Елия” в дейностите на клуба и представяне на
празници и фестивали в други населени места;
Провеждане на селскостопански и здравни беседи. Организиране на официални
срещи с гости на клуба.

Материалите са взети от архива на Пенсионерски клуб, Кметство Патреш и
книгата на Божан Георгиев и Рашко Христов „Патреш”, 1991 г.
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