Lazy pod Makytou
Obec Lazy pod Makytou sa rozprestiera na úpätí
a svahoch Javorníkov, tiahne sa v dĺžke 14 km od
obce Lúky až po hranicu s ČR – Morava údolím
Bielej vody.

Remeslá a obchod

Folklórna skupina Lazovienka

Vznik obce sa spája s valašskou kolonizáciou a jej
pôvodný charakter je pastiersko-roľnícky. Ľudia
túto oblasť osídlili, pretože južným častiam Uhorska
hrozil vpád tureckých vojsk a práve horské severné
oblasti, akými sú Lazy pod Makytou, im ponúkli
útočisko a nový domov. Avšak bola tu aj snaha panovníkov osídliť pôdu aj vo vyššie položených oblastiach. Aj toto možno považovať za dôvod, prečo
majú Lazy p/M kopaničiarsky charakter, ktorý si zachovávajú dodnes. Na kopaniciach sa ľudia venovali
chovu dobytka, oviec, ale i obrábaniu polí, a keďže
obec Lazy je od svojho vzniku prihraničnou oblasťou medzi Slovenskom a Moravou, v pohraničných
oblastiach ľud plnil aj strážnu funkciu.
Nachádzal sa tu i lom na pieskovec, pomerne veľká píla, v neskoršom období pribudli aj tri mlyny na
obilie. V obci sú dva kostoly: rímsko-katolícky z roku
1801 a evanjelický z roku 1859.
Dôležitou súčasťou histórie obce je vypálenie
a vyvraždenie osady Mladoňov fašistami počas SNP,
ktoré si každoročne pripomíname pri pamätníku
obetiam SNP.

Významné osobnosti

Stála expozícia v Dome histórie obce

Významnými osobnosťami, ktoré sa narodili v Lazoch p/M, je osobnosť štúrovského básnika Pavla
Kokeša Kýčerského, ktorý na rozdiel od ostatných
štúrovských básnikov nebol kňazom, ale obyčajným
roľníkom, a ktorého spomienka ostáva v pamäti
každoročne organizovanou súťažou v prednese poézie Kýčerského spievanky a tiež i prvá vyštudovaná
slovenská akademická maliarka Želmíra Duchajová
– Švehlová, na počesť ktorej sa konávajú v obci tvorivé dielne pre nádejných umelcov.

Lazy pod Makytou dnes

Kopaničiarsky charakter Lazov pod Makytou

Folklórna skupina Lazovienka

Spevácka skupina s harmonikou a vlastným repertoárom ľudových piesní, vystupuje na akciách v obci,
ale je pozývaná i na Moravu.

Dom histórie obce

Tradície v obci pripomína stála výstavka v priestoroch Kina - Domu histórie.

Pravidelné podujatia

Január Február Apríl
		
Máj
Júl
August November December 		
		

Obecný bál
Fašiangový sprievod
Výstava ľudových remesiel
k veľkej noci
Duchajovej jablonka
Sviatok sv. Cyrila a Metoda
Stretnutie ľudí dobrej vôle na Kohútke
Oslavy SNP
Mladoňovská 25 -ka
Kýčerského spievanky
Mikuláš pre deti a zabíjačka
pre dospelých v obci
Lazy pod Makytou

Veľký význam je prikladaný ochrane prírody.
Veď na území obce sa nachádza prírodná rezervácia Čertov s najvyšším stupňom ochrany, územie
európskeho významu Natura 2000, územie obce
leží v chránenej krajinnej oblasti Kysuce. V takomto
krásnom prostredí ležia rekreačné a lyžiarske strediská Čertov a Kohútka. Na Kohútke sa nachádza
česko-slovenské informačné stredisko, ktoré leží
priamo na hranici s ČR. O Kohútke možno povedať,
že sa stáva centrom česko-slovenského priateľstva,
kde sa koná viacero významných akcií, najznámejšie
sú oslavy k sviatku vierozvestcov Cyrila a Metoda,
ale i Moravsko-slovenské harašenie. V Infocentre
sa pravidelne konajú výstavy slovenských i českých
umelcov.

Evanjelický a Katolícky kostol v Lazoch pod Makytou

Zasnežené Lazy

Oslavy SNP pri pamätníku v obci

