Pamätník padlým hrdinom
Keďže archívne materiály v Budatínskom zámku vyhoreli, o dávnych vojnách na území Diviny sa veľa nevie. Z
iných kroník sa dozvedáme len to, že už v 6. storočí nášho letopočtu k nám podnikali nájazdy kočovní lúpežníci
Avari zo stepí východnej Európy. V r. 623 - 624 sa síce Slovania vzbúrili a pod vedením franského kupca Sama aj
zvíťazili, ale Samova ríša v 7. storočí zanikla. V roku 1241 do vtedajšieho Uhorska vpadlo 500-tisíc ozbrojených
Tatárov, ktorí zabíjali ľudí, vypaľovali stavby, ničili písomnosti, brali zajatcov a za jeden rok vyplienili dokonale
celé územie dnešného Slovenska. Vtedy nariadil kráľ Belo IV. stavbu strážnych hradov. V roku 1431 dobyli a
vyplienili Žilinu husiti.
Od roku 1945 uplynuli desiatky rokov. Preto len tí najstarší si ešte môžu spomenúť na dni, ktoré plynuli po
oslobodení našej krajiny od hitlerovského režimu. Ľudia obnovili znivočenú krajinu, príbytky, mosty, ale radosť
zo slobody sa vari najvýraznejšie prejavila v pietnej úcte tým, ktorí sa slobody nedožili. Tým, ktorí padli vo
vojnách, postavili pomníky a pamätníky. Už v prvých dňoch po oslobodení ich bolo možné vidieť stovky.
Na dolnom konci v Divine slávnostne odhalili pomník padlým 15. mája 1949. Na trojstupňovom podstavci
stojí socha Krista držiaceho v náručí umierajúceho vojaka. Na pravom kvádri je tabuľa s menami padlých v prvej
a druhej svetovej vojne. Do základov vložili, ako vtedy bývalo zvykom, zapečatenú listinu vo fľaši.
Mená padlých na pomníku v Divine:
1. svetová vojna: Ondrej Kubica, Ján Baraj Cigánik, Jozef Čuraj, Ján Bršlík, Ján Paprčiak, Štefan Hozák, Ondrej
Kilian Hložný, Štefan Strapáč, Ondrej Baraj Cigánik, Ján Kudrin Michalec, Ondrej Taraba, Ján Vlk, Štefan Sihelník
Šuška, Matúš Hruška, Jozef Sekáč, Jozef Sadrik, Ján Čuraj, Ján Lokaj, Jozef Čuraj, František Hlavatý.
2. svetová vojna: Rudolf Mičenec, Jozef Ovečka, Ján Bršlík, Ján Štefanka, Štefan Figura, Jozef Smrčo, Jozef
Malík, Ladislav Gáborík, Ján Lampášik, Štefan Černák, František Mičiak, Jozef Ťažký, Emil Bandúr, Adam
Holienčík, Ján Paprčiak, Jozef Sobol, Mária Buková.

