Občanské sdružení VALAŠSKÝ NÁZOR se sídlem v Hvozdné je dle svých stanov určeno všem
lidem, kteří uznávají volnost, estetiku a prču jako součást života. Spolek zpočátku sdružoval
pouze výtvarníky, dnes jsou však jeho členy nejrůznější umělci, jejichž společnou vlastností
je láska k Valašsku. V letošním roce slaví Valašský názor třicáté výročí svého vzniku.
Vypráví Pavla Kotyzová:
„Třicet let je z hlediska dějin krátká doba. Z hlediska lidského života už sakramentský kus.
Jednoho únorového večera v roce 1990 zasedli tři kamarádi. Bylo po revoluci, plno nadšení,
leccos zaniklo a jiné vznikalo… a vzniklo i sdružení Valašský názor. Vlastně z recese. Nějak to
sdružení ale začalo žít svým vlastním životem. Mimo výtvarníků přišli lidé, co chtěli hrát divadlo,
dělat muziku, nebo jen to, co bylo zrovna potřeba, přátelé, milovníci srandy a Valašska.
Dohodli jsme se, že se chceme podílet na obyčejném životě našeho milovaného, svébytného
kraje. Kulturně a kulturou. Chceme být spojeni s kořeny, odkud pocházíme, kde tvoříme, žijeme,
milujeme lidi a svůj jedinečný region. Ale také svou zemi, svůj kontinent i svůj svět.
O to šlo, jde a půjde i nadále. Podporovat, respektovat, a občas i dotovat. Kolem nás je tolik
každodenní krásy, kterou je třeba zprostředkovat. Jak my říkáme, postavit ji lidem do cesty.
My všichni máme valašský názor v srdci. Bláznivé nápady se někdy se štěstím, jindy s velkým
úsilím dařilo během těch let přetavit ve skutečnost.
-

Vydali jsme několik knih valašských spisovatelů.
Pořádáme pravidelné i nepravidelné výstavy.
Oblíbené jsou tradiční letní koncerty Jiřího Březíka ve Hvozdné.
Postavili jsme památníčky vůdcům valašského povstání z roku 1644.
Vytvořili jsme výstavní místa Nezávislé Národní Valašské Galerie a rozeseli je
po valašských hospodách a tam, kam chodí lidi.
Potkáte nás už více než dvacet let v představeních divadla NEVADI.
Najdete nás na každoročních plenérech, kde společně malujeme, na vycházkách,
při setkávání s lidmi.

Jdeme cestou krásným valašským chodníčkem, kde po stranách jsou nádherné výhledy. Kde
potkáváme neopakovatelné lidi, co podají slovo, chléb, slivovici, dobrotu duše. Někteří z nás se
už za těch třicet roků dostali do zralého seniorském věku, jejich krok je pomalejší, ale to nic
nemění na jejich nadšení a ochotě se zapojovat do jakékoliv aktivity, která nás pobaví a často
je i smysluplná.
Letos, tedy v roce našeho třicátého výročí, se chceme více než obvykle prezentovat.
-

Připravujeme akce, které mapují jak naši historii, tak současnost.
Představujeme v článcích i v rozhovorech řadu zajímavých osobností, které
se nesmazatelně zapsaly do duše našeho kraje.
Pilně malujeme, abychom mohli vystavovat nové obrazy. Sejdeme se na několika
plenérech. Pořádáme řadu výstav a setkání s lidmi.
Zahrajeme si divadlo, které se bude vztahovat k rodině muže, která náš kraj významně
utvářela, dala lidem práci a změnila obyčejnou vesnici v moderní obuvnické město.
Dáme lidem nahlédnout do našich kronik, plných zdokumentovaných báječných zážitků.

Budeme moc rádi, když se na některém z těch chodníčků s vámi potkáme. Rozdělíme se
o zážitky, svačinu i slivovici. A pozdravíme vás valašským… Okřívajte.“


