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Fašiangy 2017 v Malej Čiernej

Fašiany Turíce, Veľká noc príde... znelo v sobotu 25. februára 2017 našou obcou. Fašiangový
sprievod sa začal pred Obecným úradom. Starosta privítal sprievod sám v krojovom štýle pred
Obecným úradom kde sa zišli Maločerňanské dievčatá, jadro z Dobrovoľných hasičov, poslanci – v
kroji, miestni nadšenci a po čase sa k nám pridal hráč na heligónku. Dievčatá i mládenci mali kroje,
ktoré ozvláštnili miestnu tradíciu. Začali sme na Zemanoch, prešli všetky domy v obci a skončili
sme veselo na Povrázkoch. Tradícia fašiangového sprievodu tu bola po roky, občas masky
absentovali, ale tohto roku sa oprášili tradície i chuť.

Fašiangový sprievod našiel v každom dome dobrú náladu, úsmevy, prestreté stoly i poháriky.
V každom dome sme vytancovali gazdinú, gazdu, kto sa zdráhal presviedčali sme ho, ak sa
podarilo, pridali sa k nám. Poniektorí si s nami zaspievali. Pri zastávkach sme načreli do známych
i menej známych miestnych pesničiek. Sprievod viedol Peter Surový s dobre naladeným
ozembuchom. Kristínka Polláková s heligónkou a Maločerňanské dievčatá udávali noty, požiarnici
dávali pozor na poriadok. Juraj Surový zabezpečoval fotodokumentáciu, jeho brat Maťo dával dobré
tipy na fotky. Po tretej popoludní sme sa dostali do východiskového bodu – na Obecný úrad. Dary,
čo sme dostali sme vyniesli do kuchyne Kultúrneho domu. Peniažky sme odložili na akcie počas
roka pre Maločerňanské dievčatá a Dobrovoľných hasičov.

O 15.oo sa začal Detský karneval. Masky boli nápadité, veselé. Deti poskakovali pri hudbe DJ
Šenkára. Kto mal chuť a odolal sladkostiam si pochutil na porcii praženice a pampúšikoch p. Emila
Slyšku a jeho syna Paľa. Všetci si zašantili a potešili sa i rodičia. Detský karneval odoznel a po 18.
oo nastal čas Fašiangovej zábavy. Počas zábavy sa podávali pampúšiky a výborná praženica so
slaninkou, ktorú starostlivo a s chuťou pripravoval Peter Biely. Pri okienku s nápojmi mala službu
v kroji Marcela Biela s Máriou Filovou. O všetkých bolo postarané. Starosta Jaroslav Koleda v kroji
bol prítomný pri každom stole a nikomu nič nechýbalo. Zábava spočiatku komorná, na začiatku sa
na parkete dalo zvŕtať bez toho, aby ste niekomu krížili cestu, obrátky na tanečnom parkete sa
zvyšovali po každom novom tanečnom kole. Na parkete bolo tesno, ale dobre. Po zábave nás boleli
nohy, ale v duchu sme boli spokojní a šťastní.

Do videnia na Fašiangoch 2018!

