Výsadkári spomínali na Juraja Kriváňa na
mieste leteckej tragédie
V sobotu, 24.októbra, krátko po 14. hodine, sa na mieste, kde
pri leteckej havárii zahynul Juraj Kriváň, na Bvorcovej lúke pri
Trnavej hore, zišli členovia Oblastného klubu vojenských
výsadkárov Banskej Bystrice, zástupcovia Miestneho klubu
vojenských výsadkárov Juraja Kriváňa Šumiac, zástupcovia VÚC
Banská Bystrica, zástupcovia miestneho úradu v Trnavej Hore
a ostatní sympatizanti, aby sa zúčastnili na slávnostnom odhalení
pamätníka tomuto výnimočnému športovcovi a výnimočnému
človeku. Šesťdesiat účastníkov tohto aktu si pripomenulo
päťdesiate piate výročie tragickej leteckej havárie, pri ktorej Juraj
Kriváň vo veku 34 rokov zahynul.
Vybudovať tento pamätník na mieste havárie lietadla sa
rozhodla skupina členov Oblastného klubu vojenských výsadkárov
pod vedením ich člena Martina Mrenicu.
Miestny klub Juraja Kriváňa v Šumiaci umiestnil svojmu
rodákovi v obci Šumiac pamätnú tabuľu už v roku 2010.
Juraj Kriváň bol učiteľom, dôstojníkom výsadkového vojska
ČSR, krajským inštruktorom parašutizmu v Banskej Bystrici. Lietal
na všetkých typoch lietadiel, ktoré mala v tom čase branná
organizácia Zväzarm k dispozícii.
Stal sa prvým zaslúžilým majstrom športu v parašutizme na
Slovensku. Bol jediným parašutistom, ktorý reprezentoval našu
krajinu 4x na majstrovstvách sveta. V roku 1956, na Majstrovstvách
sveta v Moskve, sa stal absolútnym majstrom sveta.
Dňa 7.10.1960 bol jeho služobný let z Prievidze do Očovej, na
lietadleL-60 Brigadýr, aj jeho letom posledným. V zhoršujúcom sa
počasí zachytil krídlom vrchol stromu a pri tejto havárii zahynul.
Športový parašutizmus tým stratil veľkého muža, „profesora
parašutizmu“, ako ho volali tí, s ktorými prišiel do styku.
Pri odhaľovaní pamätníka pripomenul osobnosť Juraja
Kriváňa kolega Štefan Janáček, člen Miestneho KVV Šumiac.
Slávnostného aktu sa zúčastnil aj jeho syn Juraj Kriváň.
Ďakujem organizátorom tohto podujatia,
Štefan Janáček, podpredseda
M KVV J. Kriváňa Šumiac

Pred odhalením pamätníka:

Ivan Bartoš z OKKV Banská Bystrica a Štefan Janáček z MKVV J.Kriváňa
Šumiac

Pamätník po odhalení:
Ivan Bartoš a Martin Mrenica z OKVV Banská Bystrica

Pamätník Jurajovi Kriváňovi na mieste Havárie lietadla –
Bvorcova lúka nad osadou Ladno, Trnavá Hora.

Orientačná tabuľa k miestu umiestnenia pamätníka

Na Bvorcovej lúke:
Predseda OKVV Banská Bystrica Vladko Kavický so starostom obce Trnavá
Hora pánom Kravecom.

Prelet nad Bvorcovou lúkou dňa 24.10.2015, na počesť
Juraja Kriváňa.
(Uplynulo 55 rokov od tragickej udalosti)

