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Milan HINCA
*16. augusta 1959,       
z Handlovej
V Hornonitrianskych baniach 
odpracoval 32 rokov.

Milan bol veselý, srdečný, pracovitý, 
milujúci a milovaný manžel, ocino 
– proste úžasný človek. Bol príkladom 
nielen pre nás, ale pre celé okolie. Naučil 
nás tešiť sa z každého dňa a aj z takých 
maličkostí ako boli kvietky v našej záhradke. Bol 
pyšný na svoj krb, ktorý s kamarátom vlastnoručne 
postavili. Chvíle strávené s rodinou aj s priateľmi ho 
napĺňali šťastím, sobotné grilovačky a gulášpárty, 
to bolo jeho. Veľmi rád pripravoval nedeľný obed, 
zaváral, vedieť upiecť cesnakové slimáky, ktoré nám 
všetkým chutili.  Mal rád prechádzky  prírodou, 
doma relaxoval čítaním kníh o horolezectve a po-

čúval hudbu 70-80 tych rokov. Bol hrdý na naše deti, 
Simonku, ktorá druhý rok pôsobí v USA a Miňka, 
ktorý sa vyučil za mäsiara a svedomito pracuje v mä-
siarstve u Borka v Prievidzi.
Rodinu si vážil nadovšetko, na stretnutia so súro-
dencami u mamy a na záhrade sa vždy tešil. Stretnúť 
sme sa mali aj 16.augusta na oslave jeho 50tky, 
ale, žiaľbohu, nešťastná tragédia v bani nám všetko 
prekazila. Zmenila nám celý život a vzala nám nášho 

milovaného Miňuška, ktorý ale v našich srdciach 
bude žiť ďalej!

Rodina Hincová 

Roman KOLÁR
*4. februára 1967,          
z Prievidze
V Hornonitrianskych baniach 
Prievidza odpracoval 24 a pol 
roka.

Medzi jeho najväčšiu záľubu patrilo 
kutilstvo, väčšinu času strávil vo svojej 
garáži, kde sa venoval oprave áut, elek-
troniky a iných vecí. Rád pomáhal aj 
pri úprave prostredia okolo domu. Mal 
rád hudbu, najmä ľudovky. Rád robieval diskotéky. 
Bol priateľský, každému s ochotou podal pomocnú 
ruku, vedel si poradiť v každej situácii, bol rodinne 
založený.

Navždy nám budeš veľmi chýbať, nevieme si pred-
staviť život bez Teba. 

V našich srdciach budeš žiť večne, si pre nás nena-
hraditeľný. Tvojim náhlym a nečakaným odchodom akoby v každom z nás niečo umrelo. 

Ľúbime Ťa. Manželka s deťmi

František KOLESA
*2. februára 1974,      
z Handlovej
V Hornonitrianskych baniach 
Prievidza odpracoval 17 rokov.

Od malička sa hral s loptou a rád 
športoval. Zaujímal ho hlavne futbal, 
ktorý hral aktívne. Pred svadbou s 
futbalom  skončil, išiel pracovať do 
bane. Potom už bola jeho najväčšou 
láskou jeho manželka Danka a dvaja 
krásni synovia, ktorým sa venoval. 
Viedol ich k športu, hlavne k futbalu. Chcel, aby hrali za Handlovú, tak ako on. Miloval svoju celú rodinku, 
rodičov, svokrovcov, sestru Marcelku a jej rodinu. Bol to skvelý človek, nevedel ublížiť, ale radšej každému 
pomohol a poradil. Ľúbime ťa a budeš v našich srdciach až do našej smrti. Tvoja milovaná manželka, synovia, 

maminka a ocino sa s tebou lúčia.. Prečo – prečo – prečo sa to stalo?


