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Podiranje brine z amerikanko na Kresu leta 1970.



Na Beli taka je navada, da na Pusta smreko seka 
fantov zbor in maškarada.



Pustni torek. Zbor fantov pred brivsko-frizerskim salonom Novak na Koroški Beli leta 1970.



Kočija s kravico Ruso. Fantje s harmonikarjem.



Čakajoč ženina s kravjo kočijo.



Na Kresu leta 1970.



Ob fantovski knjigi



Fantovski prapor



Pod zastavo složno zbrani fantje naši neugnani.



Vleka ploha s Kresa na Škanta.



„Ti si kriva ljubezniva, deklica neusmiljena.“



Pribijanje poslikane čelne table na ploh.



Sprevod s konjenikom na čelu. 



Vleka s fantovsko volovsko vprego in 
harmonikarjem na plohu.



Rusa in Gostilna pri grozdju.



Šranga deklet v coklih pri Frtinovem koritu na Koroški Beli.



Ploharska mladoporočenca



Ploharji na Korošlki Beli leta 1970.



Licitacija ploha



Pustni torek 1970 na Koroški Beli.



»Da ornga ostane!«

Pustni šemski sprevod - vleka ploha po vasi, je v izhodišču norčevanje iz
neporočenih ljudi v kraju, pri katerem sodelujejo skoraj izključno
neporočeni fantje in dekleta.

Pri vleki ploha na Koroški Beli je opaziti sledeče prvine:
podiranje brine z ročno žago amerikanko, vahtanje brine pred pustnim
torkom, bahat sprevod s konjenikom na čelu, ozaljšani vozovi in živina,
ploh (obeljeno smreko z ovenčanim vrhom) vlečejo maskirani fantje po
vasi ročno s cepini in vrvmi. S prvim delom voza (ali posmojkami) je
podprt le sprednji del ploha, ki ima pri vleki fantovsko-volovsko vprego.
Harmonikar običajno sedi na plohu. Šranga pri koritu, ki jo pripravijo
dekleta. Zahteva po odkupnini. Ko fantje skozi šrango privlečejo ploh,
sledi na vasi licitacija z lesnimi manipulanti in odkup ploha. Odkupnina je
namenjena fantovskemu zapitku.
Posebnosti in šemski liki z opravo na vleki ploha na Koroški Beli leta
1970: kravja kočija z mladoporočencama, narodna noša, poslikana čelna
tabla na plohu, konjenik s fano, fantovska volovska vprega, harmonikar,
fantovska knjiga s skrivnostnimi stihi, šrangarce v coklah in za postrežbo
tudi gostilna pri grozdju.
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