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Július UJČEK
30. júla 1966, z Handlovej
V Hornonitrianskych baniach Prievidza 
odpracoval 17 rokov.

Náš milovaný Julko bol výnimočný, veselý a usmieva-
vý človek. Nikdy neváhal pomôcť druhým, z čoho sa 

vždy tešil. Mal veľmi 
rád prírodu, záhradu, 
dobré filmy a hudbu, 
pri ktorých sa vedel 
zabaviť. Zbieral huby, 
venoval sa záhradke, 
opravoval si chatku, 
aby mal kde tráviť 
so svojou družkou 
víkendy.

Svoju rodinu mal 
nadovšetko rád a s 
láskou sa o ňu staral. 
Vždy sa tešil aj zo 
spoločnosti svojich 
priateľov, ktorých bolo veľa a on si ich vážil. 

Na nášho Julka nikdy nezabudneme a veľká rana, 
ktorá zostala v našich srdciach sa nikdy nezahojí. 
Ostalo nám po ňom jedno veľké prázdne miesto. 

Navždy tu 
zostane otáz-
ka, prečo sa to 
muselo stať?

Družka a mama

Roman ZAMEC 
*1. septembra 1968, 
z Handlovej
V Hornonitrianskych baniach Prievidza 
odpracoval 23 a pol roka.

Vo svojom voľnom čase sa venoval rybárčeniu a zbe-
ru húb. Veľmi rád chodil do prírody a leto trávil pri 
vode, kde si naplno užíval rybačku s celou rodinou. 
Tak tomu bolo i tento rok. Po dvoch týždňoch dovo-
lenky išiel prvý deň do práce a už sa nikdy nevrátil. 
Mal ešte toľko veľa snov a plánov, ktoré sa mu už 
nikdy nesplnia.

Viem, že život 
našich mužov 
nám už nikto 
nevráti. Chcela 
by som, aby sa 
urobilo všetko 
preto, nech sa 
takáto tragédia 
nikdy neopa-
kuje...

Manželka Emília, 
deti Ivanka 

a Martin

Aká si …….

Tisíca sviečka dohorí, tisíca slza vypadne,
 aj tvoje vnútro do mrazu vychladne, 
vzala si synov, otcov a bratov, 
vzala si kamarátov, vzala si zaťov. 

Vzala si všetko!!! …nie iba niečo,
Nikdy sa nevrátia zostarnúť, prečo?
Dali ti všetko, dali ti veľa,
Čo si im ty dala?....nehybné telá…

Tvrdá si Baňa, špinavá, krutá,
Dvadsiatim synom dala si putá,
Okovy z uhlia, zamknuté navždy,
Aký trest zaslúžiš za tieto vraždy?

Taká si baňa, oči máš zavreté, 
nevidíš tváre - smútkom sú zastreté, 
a naše mesto, tá naša Handlová, 
koľkých že pre teba do zeme pochová?

                                                 Add

Trpké augustové dni nám 
nedovolia zabudnúť
Cez slzy, bolesť, ľútosť ba aj hnev sme po-
sledným textom a poslednou fotkou ukončili 
predstavovanie priateľov a známych, ktorých  
uvidíme už len na fotkách a v našich snoch. 
Tisíce slov a stovky viet už bolo vyslovených a 
napísaných, niet dôvodu niečo pridávať a jatriť 
rany, ktoré ostali takmer v každej handlovskej 
rodine. Niektoré z nich sa zahoja, ale veľa 
ostane otvorených a budú bolieť pri každom 
kroku, každé ráno a pri každej spomienke. 
Máme za sebou trpké augustové dni, na ktoré 
by sme najradšej čo najskôr zabudli. Chceme 
zabudnúť na tých novinárov, ktorí hľadali 
medzi našimi slzami senzáciu, isto zabud-
neme aj na prejav biskupa na zádušnej omši 
ako aj na problémy s ozvučením na verejnej 
rozlúčke. 

Ale na Vás – synov, otcov, bratov, man-
želov a priateľov nezabudneme nikdy.

D. Reindlová, V. Horváth  


