
História -  FS Krajnanec 
Medzi prvými, ktorí v roku 1968 začali v Krajnom rozvíjať vzťah k ľudovej hudbe a 

tancu boli  pani učiteľka E. Kubišová. Založila detský tanečný krúžok, v ktorom nacvičila 
spolu  s  deťmi  mnohé  ľudové  tance  z  kopaničiarskeho  regiónu.  Niektorí  tanečníci,  ktorí 
začínali v krúžku ako malí žiaci, vydržali v jeho radoch i v dospelom veku. Po odchode p. 
Kubišovej sa folklóru venovali učiteľky A. Kovárová a V. Knapová. Vtedajší súbor prestal 
pôsobiť v roku 1976.

Opäť sa podarilo nadviazať na prebudený záujem o folklór v roku 1992 za pomoci 
pani  učiteliek  Kovárovej  a  Knapovej,  ktoré  sa  zaslúžili  o  nácvik  folklórneho  pásma 
„Krajnianska svadba“ uvedeného pri príležitosti 600.výročia prvej písomnej zmienky o obci v 
roku 1992. Nadviazať na novoprebudený záujem o folklór, udržať ho a ďalej rozvíjať sa stalo 
cieľom starostu obce Ing. E.Valáška, kultúrnej komisie v obci a pre folklór zapáleného učiteľa 
hudby Vladimíra Jánoša. Za pomoci týchto ľudí sa podarilo zriadiť v obci ZUŠ. Pod vedením 
pána učiteľa Jánoša začínajú do tajov ľudovej hudby a spevu prenikať žiaci ZUŠ v Krajnom. 
Jeho zásluhou sa malí hudobníci zúčastnili nejedného vystúpenia a zožali zaslúžený potlesk. 
Vystupovali na rôznych podujatiach v obci ako napríklad: „Stretnutie rodákov, Deň matiek, 
ukončenie školského roku,  Vianočný program, tak i  rôznych súťaží  v  blízkom i  ďalekom 
okolí.  Následne  na  to  prichádza  do  Krajného  pani  učiteľka  Ivana  Petrovičová.  Pod  jej 
vedením  sa  opätovne  rozbieha  tanečná  skupina.  Spojením  oboch  zložiek  začína  svoju 
existenciu „FS Krajňanček“. Prvé oficiálne vystúpenie sa traduje na rok 1994, kedy súbor 
účinkoval v programe na „Stretnutí rodákov “ Od tohto roku pôsobí nepretržite.

Na svoje konto si folklórny súbor Krajňanček pripísal množstvo vystúpení. V roku 1997 súbor 
vydáva audiokazetu pod názvom „Ach, Anička čo je ti?“- kde hrá „ Krajnianska cimbalovka “ 
so sólistkami spevu Aničkou Kubíčkovou a Aničkou Kružicovou.

V roku 1999 odchádza zo súboru vtedajšia  vedúca tanečnej  zložky p.  Petrovičová. 
Neľahkej úlohy vedenia tanečníkov sa ujmú  manželia Martina a Ján Koneční,  ktorí sú aj 
autormi choreografie nových tancov a zároveň aj tanečníkmi súboru. Hudobnú zložku naďalej 
vedie p. učiteľ Vladimír Jánoš. O udržiavanie krojov sa stará p. Vlasta Valášková. Postupne 
do súboru  prichádzajú neustále mladšie posily, čoho dôsledkom je, že sa súbor rozdeľuje na 
„mladší“ Krajňanček a „dospelejší“ Krajnanec. 

Súčasnosť 
V roku 1999 začína pre súbor vo funkcii manažéra pracovať pani Zita Kukučková. 

Pod jej vedením  je súbor v roku 2004 zaregistrovaný ako nezisková organizácia. Zvyšujú sa 
jeho finančné možnosti, krojové a technické vybavenie a aj vďaka podpore súčasného starostu 
Ing.  Vladislava  Šustera,  obetavosti  všetkých  vedúcich  jednotlivých  zložiek  p.  Vladimíra 
Jánoša, manželov Konečných, p. Zuzky Bielikovej, p. Valáškovej ako i samotných členov sa 
vypracováva  na schopné folklórne teleso,  ktoré  ako nositeľ a šíriteľ regionálnych tradícií 
dával a dáva možnosť ochutnávať plody svojej práce doma i v zahraničí. Navštívil Taliansko, 
bývalú Juhosláviu, Tunis, v roku 2008 úspešne prezentoval náš folklór v ďalekej Číne, v roku 
2010 v Indonéziii v Džakarte a v r.2011 v Poľskej Czestochovej. 

http://krajnanec.sk/?page_id=2


Súbor vďaka tým, ktorí sa oň celých 18 rokov starali a  tvorili ho, vždy poskytoval pevné 
zázemie s možnosťou sebarealizácie. Prostredníctvom neho členovia súboru spoznali a naučili 
sa  množstvo  ľudových  piesní  a tancov,  čím  si  postupne  vybudovali  svoj  vrúcny  vzťah 
k folklóru.

Vďaka  súboru  získali  nových  priateľov,  zažili  svoje  prvé,  ale  aj životné  lásky, 
z  ktorých vznikli  manželstvá.  Z týchto krásnych vzťahov sa narodili  detičky a ako  rastú, 
môžete s radosťou sledovať vo FS Krajňanček . 

No  naším najväčším zadosťučinením je  ocenenie  od  vás,  ktorí  ich  prácu  vnímate 
a prijímate s takým nadšením a radosťou, s akým sa ju snažia oni odovzdávať...
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