
Ľudová pieseň o Miklušovciach

V Miklušovskim poľu hore vidly stoja,
miklušovske chlapci futbalu še boja.

Ej bo našo parobci, ej, futbal už nehraju,
radšej oni v bare pivko popijaju.

Pivko popijaju, otcoch nesluchaju,
ale na motorkoch rely predvadzajú.
Ej bo našo otcove štvartu ligu hrali

a tak Miklušovce reprezentovali.

Parobci, parobci, už še spametajce
a temu futbalu meno prinavracce.

Ej meno prinavracce, ej goly rozdavajce,
ale na dzivčatka nezapominajce. 

dedina ako maľovaná
Miklušovce

Miklušovce sú malebnou obcou na južnom okraji Šarišskej vrchoviny, v pohorí  Čierna Hora, so zástavbou 
v údolí toku Sopotnica. Obec má podhorský charakter s prevahou poľnohospodárskej pôdy v severnej 
časti a lesov v južnej časti katastrálneho územia. Výraznou črtou Miklušoviec je zachovávanie pôvodnej 
zástavby, jej dotváranie nielen úpravou priedomí a výsadbou zelene, ale aj poriadkom a čistotou vo dvo-
roch, ich vkusným skrášľovaním s použitím prírodných materiálov. O verejné priestranstvá sa stará obec 
v spolupráci s občanmi, pričom aktívne zapájajú aj deti a mládež. Výsledky ich skrášľovania sú zrejmé 
na  detskom i futbalovom ihrisku, bylinkovej záhradke v materskej škole, miestnom cintoríne, verejných 
kvetinových záhonoch v obci, či na rozprávkovom chodníku škriatka Mikluša. Exteriérovú galériu obce 
tvoria dve drevené sochy a maľované balvany s náznakom hádanky o pôvodnom spôsobe obživy obyva-
teľov, ktorí sa v minulosti zaoberali ťažbou kameňa a dreva. Súčasťou galérie je aj  drevená lavička cez 
potok spolu s veselými lavičkami a odpadkovými košmi popri miestnej komunikácii. Smerovníky vyrobe-
né zo samorastov zapadajú svojou jednoduchosťou do prostredia vidieckej krajiny. Nový vzhľad dostali 
aj betónové múriky namaľovaním postavičiek zo života obce, kvetinovej a maľovanej výzdoby sa dočkal 
aj zabudnutý betónový prefabrikát pri potoku. K novším detailom výzdoby patrí zobrazovanie pôvodných 
obyvateľov obce podľa dobových fotografií na priečeliach domov.
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Vyhlasovatelia súťaže: Generálny partner:

ocenenie „Za kreatívne dotváranie harmonického vzhľadu dediny s dôrazom na detail“


