Poznáme rôzne tanečné súťaže, no málokto
vie, že aj prijímatelia sociálnych služieb majú
tanečnú súťaž pod názvom Senior Let´s
Dance. Už po štvrtý krát sme sa mohli
presvedčiť, že seniori nepatria do „starého
železa“ a na parkete to vedia poriadne
roztočiť. Hudba, tanec a rytmus im neboli
cudzie a ako niektorí hovoria, pri tanci roky
nehrajú žiadnu rolu.
Pýtate sa kedy sa začal IV. ročník tanečnej súťaže? Už minulý rok – teda
18. júna 2015, keď sme sa zúčastnili tretieho ročníka krajskej tanečnej
súťaže Senior Let´s Dance, organizovanej CSS Likava. Témou podujatia
boli 70 - 80 roky a že nám téma naozaj sadla, svedčilo naše zaslúžené
prvenstvo za naše tanečné umenie. Okrem ocenenia, diplomu a víťazného
pohára sme tak dostali možnosť zorganizovať IV. ročník Senior Let´s
Dance.
Radosť z minuloročného víťazstvá vystriedali starosti a povinnosti.
Museli sme dať hlavy dohromady a pripraviť víziu ďalšieho podujatia a to
od témy v akej sa bude niesť celé hudobné podujatie, pozvánok, predstáv
ako to bude prebiehať, priebežný program, návrhy na účinkujúcich, ktorý
vystúpia a pod. Po dlhom zvažovaní sme s sa dohodli, že pre veľkú
kapacitu ľudí sa podujatie neuskutoční v kultúrnom dome v Novoti, ale v
novom kultúrnom dome v Zákamennom, ktoré disponuje väčšími
priestormi. O celú výzdobu – dekorácie, darčekové predmety, nástenky,
diplomy, pamätné listiny, vlajky jednotlivých krajín sa postarali
zamestnanci sociálneho úseku v CSS STUDIENKA Novoť spolu s
prijímateľmi zariadenia. Nechýbala ani kreativita, nápady a ochota
pomôcť.

Predstavte si, že len samotný nápis
Senior Let´s Dance
bol vyrobený
z guličiek z krepového papiera, ktoré
„šúľali“ naši prijímatelia a potom ich za
pomoci zamestnancov lepili. Viete si
predstaviť koľko ich bolo potrebné
urobiť len pri jednom písmenku a
koľko hodín bolo potrebné tomu
venovať ?
Niečo sme vyrobili a ostatné – ponúkla príroda, stačilo sa len obzrieť okolo
a nechať pracovať fantáziu.

Rozhodli sme sa pre kvetinovú výzdobu - margarétky
a lúčne kvety. Deň pred zdobením sály sme sa po ukončení
pracovného času vybrali na zber. Nechýbali zvedavé otázky
a pohľady susedov, ktoré nás často rozosmiali. Kvetinová
výzdoba urobila bodku za celou našou
námahou.

Dávali sme do toho všetko, často na úkor
vlastného času. S hrdosťou môžeme povedať,
že všetko do sály sme si vyrobili svojpomocne.
Aj samotní prijímatelia konštatovali,
že to bolo ťažké, ale spoločnými silami
sa nám to podarilo

22. jún 2016 - deň tak dlho pripravovaný
a očakávaný. Deň, kedy sa v kultúrnom dome
v Zákamennom uskutočnil IV. ročník krajskej
tanečnej súťaže Senior Let´s Dance.
Do
tanečnej
súťaže
sa
prihlásilo spolu 12 zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti
ŽSK. Súťaž Senior Let´s Dance
sa
niesla
v
duchu
medzinárodných tancov.

O otvorenie sa postarala tanečná škola
Maestro z Námestova,
pod vedením Róberta Szolnokiho.
Tanečné páry nám na začiatok odtancovali
ukážky rôznych spoločenských tancov
a priniesli správnu tanečnú atmosféru.
Potom už tanečný parket patril výlučne súťažiacim z rozličných
zariadení. Ako prví sa na parket postavili prijímatelia sociálnych
služieb zo ZPS a DSS Dolného Kubína s tradičnou slovenskou piesňou
„Zuzulienka“. Krásne kostýmy, chytľavá hudba, nápaditá choreografia
a predovšetkým dobrá nálada, to všetko sme mohli vidieť na tanečnom
parkete.

Jednotlivé tanečné predstavenia
boli popretkávané rôznymi
vystúpeniami a to: detského
folklórneho súboru detí z Novote,
vystúpením mažoretiek zo ZUŠ
Zákamenného a na záver sa
o energické vystúpenie postarala
tanečná skupina Karolínka
zo Zuberca, ktorá nám predviedla
step. Pri pohľade na malé šikovné
nôžky detí nám nejednému z nás
behali zimomriavky po tele.

Svoje umenie nám počas prestávky predviedli aj
študenti Spojenej školy Slanická Osada, či šikovné
zamestnankyne Agrovexu Novoť. Všetkým chutila
káva, ktorú nám pripravil pán Florek z Krušetnice.

Na záver nás rozosmiali a dali takpovediac
bodku za celým podujatím – súťažiaci ZPS a
DSS Kysucké Nové Mesto, ktorí prišli odetí v
„štýle Hawaj“ – muži mali oblečené len
boxerky a náhrdelník z kvetov.
Mali by ste na to odvahu? Prítomní ich
odmenili burácajúcim potleskom.

Naše zariadenie CSS STUDIENKA
Novoť vystúpilo ako piate v poradí.
Samotnému vystúpeniu predchádzala
dlhá príprava, nácvik choreografie krokových variácií a celkové umelecké
stvárnenie, ktoré si pod patronát zobrali
inštruktorky
sociálnej
rehabilitácie.
„Nebolo to vždy ľahké, nejednému
z prijímateľov stekali po tvári kvapky
potu, prišla aj únava, niekedy aj
neochota
a
nechuť
tancovať“,
konštatovali
spoločne.
Podpora,
pochvala a to, že sa cítili byť užitoční ich
hnala stále vpred. Naše zariadenie si
vybralo ruskú KALINKU. Zaspomínali
sme si na časy nie tak dávne, keď
povinným jazykom na školách bola
ruština. Prijímatelia sa nedali zaskočiť
ani otázkou moderátora pána Páleša,
keď nemali problém na položenú otázku
odpovedať po rusky. Tanečný tím tvorilo
osem prijímateľov - 4 muži a 4 ženy.
Tanečníci mali bielo-červené oblečenie,
ženám nechýbali dlhé vrkoče a mužom
čierne dlhé brady. Všetci išli, ako sa
povie „nadoraz“.

Do tanca dali všetko, čo ocenila aj štvorčlenná porota,
ktorú zastupovali: Ing. Róbert Szolnoki (tanečná
škola Maestro), pán kaplán Mgr. Marek Jamrich
z Novote, Ing. Martina Balátová a Mgr. Zdenka
Mazgutová, obe za ŽSK.
Porotcovia okrem hudby hodnotili aj výberu oblečenia,
choreografiu, kreativitu, samostatnosť prijímateľov pri
tanci, rytmus, ... Na základe takýchto kritérií dospela
porota k jednoznačným výsledkom:

1. miesto: CSS
s tancom Kalinka

STUDIENKA

2. miesto: CSS ORAVA
Tarantella

Novoť

s tancom

3. miesto: TROJLÍSTOK CSS
Ružomberok s ľudovým tancom

Odmenené boli všetky zariadenia, ktoré dostali pamätnú listinu,
darčekové koše, ktoré pripravilo zariadenie CSS STUDIENKA Novoť
a od sponzorov firmy BANCHEM a firmy DEPEND.
Napriek tomu, že neskončili na prvých miestach, v našich očiach boli
výhercovia všetci, ktorí mali odvahu zapojiť sa, nacvičiť si tanec a prišli
nám ho predviesť. Prijímatelia a zamestnanci CSS STUDIENKA mali
veľkú radosť z prvenstva, no zároveň si uvedomili, že podľa tradície
majú pred sebou náročnú prípravu v poradí už V. ročníka Senior Let´s
Dance. Ako sa nám to podarí, uvidíme o rok. Je to pre nás veľká výzva.

Vďaka patrí každému,
kto položil ruku k dielu:
sociálnemu úseku, riaditeľovi, kuchárkam z nášho
zariadenia, súťažiacim, účinkujúcim, porote, čašníkom
a obsluhe so Spojenej školy Slanická Osada a tiež
starostovi obce Zákamenné a pracovníkom Obecného
úradu, ktorí nám pomohli, boli ústretoví a tiež pani M.
Florkovej; ako aj všetkým sponzorom, bez štedrosti
ktorých by sa naše podujatie neuskutočnilo.

