Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom
Viktória Váleková, 6. ročník, Základná škola, Svrčinovec 336

Milý denníček,
je 8 hodín večer a my sme práve skončili s prácou vo vinici. Všetci oslavujú vinobranie,
odvšadiaľ počujem hudbu, spev a vravu. Zvláštne, práve teraz som si uvedomila, koľko práce a
námahy sa skrýva za strapcom hrozna.
Ja mám šťastie, že mám starých rodičov, ktorí majú na juhu Slovenska, v Trávnici, veľkú
záhradu a vinohrad. Nie som prieberčivá, ale zeleninu a ovocie, ktoré tam pestujú, mám
najradšej. Keď si zahryznem do sladkého jabĺčka, hrušky ale hlavne do šťavnatého hrozna mám
iné pocity, ako keď mi ho mama priniesla z obchodu.
Rada tam chodím a pozorujem, ako sa babka s dedkom s láskou starajú o vinohrad a on sa im za
to odvďačí sladkou révou. Tento rok zapojili aj mňa do niektorých prác vo vinici. Nikdy som si
nemyslela, že tomu treba venovať tak veľa času, takmer celý rok.
Práce sa začínajú veľmi skoro z jari, kým Kysučania chodia u nás zababušení, babka s dedkom
strihajú prvé staré výhonky viniča a nové priväzujú k drôtom. Asi o mesiac musia vinič
skontrolovať a ochrániť pred škodcami. V apríli, keď sa ťahajú už prvé listy na výhonkoch treba
ich prestrihať, čo som si tento rok vyskúšala už aj ja. V máji pre vinice príde ťažká skúška. Ako
hovorieva môj dedko: „Dážď na Pankráca osožný je poliam, ale škodí viniciam.“ , ale „ Ak
jasnými dni Pankráca, bude oberačka viníc požehnaná!“ Veľakrát sa stalo, že museli babka a
dedko pri prvých mrazoch v noci zakladať ohne, aby teplom ochránili úrodu. V letných
mesiacoch si môžu všetci konečne trochu oddýchnuť, aby sa na jeseň opäť stretli pri zbere.
Zisťujem, že práca vo vinohrade naozaj nie je jednoduchá, čo som si aj sama odskúšala. Od
skorého ranného vstávania, práce v mrazoch a horúčavách. Ale výsledok stojí za námahu. Predsa
len domáce je chutnejšie, šťavnatejšie a zdravšie, pretože dozrelo priamo v našej záhrade na
našom slnku. Na rozdiel od ovocia a zeleniny, ktoré k nám muselo pricestovať zo vzdialenejších
krajín, nemuselo byť opatrené chemickými postrekmi.
Milý denníček, dnes som veľmi unavená, budem končiť a z diaľky ma už láka k sebe pieseň a
spev vinobrancov ….
/: Cez vinicu, tečie jarek, každá panenka ľúbi džbánek:/
/:nie tak džbánek, jako vínko ej, napi sa ho, Katarínko:/

