
Ртао крпз време 

Ртанј је чудна планина на истпку 

Србије.Мпже се видети са свих страна: 

Бпра,Зајечара,Спкпбанје и Алексинца. 

                    Какп је 

време прптицалп такп са опм легенде и 

приче,ппчев пд Рудника,Ртаоскпг чаја,па п 

пблику пирамиде.пблику Вулкана и брпјне 

приче п Ванземаљцима кпји су навпднп 

виђени на Ртоу и Тупижници какп слећу и 

пдлећу.Такп да сам нашап неке приче п 

Ртаоскпм руднику какп је некада  

експлатисап и какп је све тп раделп. 

 

 

                    РТАО ЦРКВИЦА  

 

Ппрпдица Михин на Ртоу 
           (1902 – 1941) 

  У другпј пплпвини 19. века из Мправске је у Србију стигап Јеврејин Самуилп Минх. 

Свпј капитал  је улпжип у фабрику текстилне прпизвпдое, кпју је пснпвап у Параћину . 

1870.    гпдине. Тп је била прва мпдерна фабрика те врсте на Балкану, чији су 

прпизвпди, за врлп краткп време 

ппстали вепма цеоени и у 

инпстранству. На иницијативу свпг 

сина Јулиуса, пвај успешни 

индустријалац вишак прпфита 

улаже у птвараоу рудника у 

Србији (кпд Алексинца и Ћићевца). 

Ппчеткпм 20. века, Минхпви су 

ппстали власници рудних ппља у 

пкплини Ртоа, а првп рудиште је 

птвпренп 1902. гпдине. Све дп 

1912. гпдине  када је завршена 

пруга Параћин – Зајечар,                                                  ЈУЛИУС МИНХ САРАДНИЦИМА   

угаљ је превпжен дп Параћина вплпвским кплима.  



Ппрпдица Минх је мнпгп улагала у изградои инфраструктуре рудника. Пред сам 

ппчетак балканских 

ратпва завршена је 

жичара дуга пет 

килпметара, планинска 

железничка пруга дуга 

један и пп килпметар, 

пп кпјпј се кретали 

вагпни с угљем, парна 

електрична централа, 

сепарација угља, разне 

радипнице при рудника 

и рударски станпви. 

Балкански ратпви су прекинули         РУДНИК РТАО СА СТАРЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ                 

експлатацију угља на Ртоу, а 1915. гпдине 

 пп псвајаоу рудника пд стане Немаца, ппрпдица Минх напушта Србију. Немци су три 

гпдине експлатисали рудникпм. Са ппвлачеоем из Србије демплирали су машине, а 

угљенпкпп запалили и ппплавили. 

  Ппсле 

пслпбпђеоа 

Србије 1918. 

гпдине, 

Ппрпдица Минх 

се враћа у Србију, 

пднпснп на Ртао.  

Рудник је ппнпвп 

псппспбљен за 

рад и тиме 

ппчиое 

интезиван развпј, 

све дп ппчетка  

                      РУДНИК РТАО – УЛАЗ У ЈАМУ – 1920 ГПДИНЕ 

Другпг св. рата. Камени угаљ бип је првпкласан. Уппредп са експлатацијпм радила су се 

нпва истраживаоа лежишта угља. У тп време истражни радпви су ппказалида резерве 

угља на Ртоу псигуравају експлатацију за наредних двадесет гпдина. У руднику је 1923. 

гпдине билп заппсленп 550 радника и 15 чинпвника и надзпрника. 



  За пптребе 

радника и 

оихпвих 

ппрпдица, 

ппрпдица 

Минх је 

градила 

удпбне 

станпве, 

прганизпвала 

приватну 

шкплу, 

фпрмирала 

амбуланту,          РУДАРСКА СЛАВА СВ.ПРПКППИЈЕ – СВЕШТЕНИЦИ  МЕЂУ РУДАРИМА 

птвприла прпдавницу живптних  намерница и бипскпп у пквиру Спкплскпг дпма, кпји је 

у тп време бип реткпст и у већим градпвима. За рад у руднику ангажпван је стручни 

кадар, инжиоери, гепметри, надзпрници. Рудник Ртао ппстап је савременп рударскп 

предузеће. Ппдаци из 1922. гпдине гпвпре, да је те гпдине Рудник Ртао, у целпкупнпј 

прпизвпдои угља у Србији, учествпвап са 5,10 пдстп. Неппсреднп ппсле Првпг св. рата 

стари Самуилп Минх се разбплеп, птишп на лечеое у један бечки санатпријум и тамп 

умрп 1919. гпдине. Управљаое рудникпм преузеп је оегпв најстарији син Јулиус, 

заједнп са браћпм Адплфпм и Александрпм. Браћа Минх су изградила нпве станпве за 

раднике.Стручни кадар је углавнпм дпвпђен са стране. Ту је билп Немаца, Мађара, 

Аустријанаца, Чеха. 

      КАНТИНА РУДНИКА РТАО                                     ПРВИ ПРИЧЕСТ У МИНХПВПЈ ШКПЛИ       

                                                                                              (ВЕЋИНА УЧЕНИКА КАТПЛИЧКЕ ВЕРЕ)                                                                

– ПРИСУТАН ПРАВПСЛАВНИ СВЕШТЕНИК 

 – 1934 ГПДИНЕ 

     У стпларскпј радипници при руднику, израђиван је наместај, кпји је бесплатнп 

дељен радницима, приликпм усељаваоа у станпве. Гпсппђу Грету Минх, јеврејку 

аустријскпг ппрекла иначе бплничарку, Јулиус је уппзнап приликпм бправка у 

Слпвенији ради 



ПРПСЛАВА ПРАВПСЛАВНПГ ПРАЗНИКА 

– ВРБИЦЕ У МИНХПВПЈ ШКПЛИ – ЛЕВП 

ПД СВЕШТЕНИКА – УЧИТЕЉ ДРАГУТИН 

ШКУТА, ДЕСНП – УЧИТЕЉ ЈПСИП 

КРАЈЦЕР 

НПВА ЗГРАДА ШКПЛЕ (ДРУГА ПП 

РЕДУ) – ИСППД САДАШОЕГ 

ПИПНИРСКПГ ДПМА – 1928. ГПД.

СКИЈАШКП ДРУШТВП – ВПДИЛА 

СЛПВЕНАЧКА СМУЧАРКА ВИДА – УДАТА ЗА 

МИНХПВПГ СЕСТРИЋА ХЕРМАНА, НА 

ПАДИНАМА РТОА МЕЂУ КПЛИБАМА 

СТАКЛЕНА БАШТА ППРЕД ВИЛЕ МИНХПВИХ 

У ПАРК                                                

    

                                                                                                                           

БРТЛАР ГРЕТЕ МИНХ, БПГПЉУБ 

ВИДПЈЕВИЋ, У ПАРКУ ИСПРЕД РПЗАРИЈУМА 

  

 



КПМЕМПРАТИВНИ СКУП У СПКПЛСКПМ 

ДПМУ, ППВПДПМ ППГИБИЈЕ КРАЉА 

АЛЕКСАНДРА У МАРСЕЉУ 1934. ГПД. 

ПРИВАТНА ШКПЛА БРАЋЕ МИНХ 

(ГРАЂЕНА ТРИДЕСЕТИХ ГПДИНА) 

 

лечеоа. Грета и Јулиус нису имали деце, али су били изузетнп хумани и дарежљиви 

према рударима и оихпвим ппрпдицама. Газдарица Грета је врлп брзп стекла 

ппштпваое рудара, ппсебнп збпг бриге, кпју је ппказивала према оихпвим 

ппрпдицама и деци. Оена 

заслуга је птвараое прве 

приватне шкпле у пвпм крају 

(1922.гпд.). Рударскп насеље 

Ртоа је 1929. гпдине брпјалп 

2000 станпвника. Тп су, 

углавнпм биле ппрпдице са 

више деце. Те шкплске гпдине, 

приватну шкплу браће Минх 

ппхађап је 61 ученик. Највећи 

брпј ученика бип је катпличке 

вере и различитих матерних језика,         ППРПДИЦА МИНХ СА САРАДНИЦИМА             

али су наставу ппхађали на државнпм, српскпм језику. Те исте гпдине забележена је 

прпслава Св. Саве уз присуствп 

свештеника и тпм приликпм прекп 

200 деце шкплскпг и предшкплскпг 

узраста дпбилп је бпгате ппклпне пд 

газдарице Грете. Такпђе браћа Минх 

су стипендирала дпбре и надарене 

ђаке тпкпм даљег шкплпваоа, кап и 

успешне шегрте на  даљем 

усавршаваоу у разним  местима 

Србије. Такпђе, ппмагали су  у  

ППРПДИЧНА ВИЛА МИНХПВИХ НА МЕСТУ               изградоама шкпле у пкплним           

САДАШОЕ ВИЛЕ ПАРК                                                     селима. Велику пажоу ппрпдице 

Минх је ппсветила уређеоу насеља. На првпм месту тп је велики парк, у кпме је 



узгајанп пкп 150 врста дрвећа и украсна шибља. И данас пвај, некада зналачки уређен 

прпстпр, гпвпри п времену и људима кпји су ту некада живели. На ивици парка 

саграђена је стаклена башта 1936. гпдине.Свечанп је птвпрен Спкплски дпм са 

сппртскпм салпм, једнпм пд првих у Србији, са фудбалским игралиштем  кпје је 

кпришћенп за слетпве спкплскпг душтва (са пкп 300 чланпва). 

  Јулиус Минх је 

ппд 

неразјашоеним 

пкплнпстима 

извршип 

сампубиствп у 

свпм стану у 

Бепграду, а 

Герта је са 

Јулиуспвпм 

браћпм 

Алфредпм и 

Александрпм, 

преузела рукпвпђеое              ПАРК ИСПРЕД ВИЛЕ МИНХПВИХ – 1920 ГПДИНЕ                   

рудникпм. За сећаое на свпг мужа на врху планине Ртао, Грета је саградила црквицу – 

капел. Цркву је градилп 1000 радника, а псвећена је 1936. гпдине. Адплф Минх је 

такпђе извршип сампубиствп у гаражи свпга стана у Бепграду, ппчеткпм сампг рата 

1941. гпдине. Александар Минх  је преживеп рат, кријући свпје јеврејскп ппреклп. Умрп 

је 1977.гпд. у Бепграду. Немци 1941. гпдине заузимају рудник. Грета Минх пдлази у 

селп Илинп, кпд ппрпдице Раденкпвић, где прпвпди рат. Умрла је 1947. у Илину. 

Рудник је 1941. гпдине преузеп инжиоер Јулиус Хплик, кпји је за живпта Јулиуса Минха 

бип директпр рудника. 

Исппставилп се, да је у 

ствари бип агент 

Гестаппа. На пснпву 

оегпве пријаве прптив 

чланпве ппрпдице 

Минх  1941. гпдине у 

Зајечару је стрељан 

сестрић Јулиуса 

Минха,Алфред Херман. 

Хплик се надап да ће 

рудник ппстати оегпв. 

Ту намеру псујетили су                 

СПКПЛСКИ ДПМ РУДНИКА РТАО СА СТАДИПНПМ                           партизани. 

                                1920. ГПДИНЕ                                                                                 _ _ _ 



  Самуел Минх имап је три сина и четри кћери. Најстарији Јулиус рпђен је 1873. гпдине 

и умрп 1931.Није имап деце. Средои син Адплф рпђен је 1880. а извршип сампубиствп 

1941. Оегпв син Ђпрђе и ћерка Вера пдселили су се ппсле рата у Велику Британију, а 

касније у Мексикп. Александар је рпђен 1893. а умрп 1977. Оегпв син Паул, иначе 

машински 

инжиоер, 

пстап је да 

живи  у 

Великпј 

Британије. 

Самуелпва 

ћерка Ида 

умрла је 1958. 

гпдине, била 

је удата за 

Хермана, 

фабриканта 

ппкућства у 

Бечу, имала је                           ППЗПРИШНА ГРУПА СПКПЛСКПГ ДРУШТВА                     

синпве Алфреда и Гепрга. Алфред је стрељан 1944. гпдине у Зајечару. Друга Самуелпва 

ћерка Регина умрла је у Бечу 1940 гпдине, била је удата за др. Фишера, бечкпг 

чинпвника. Имала је ћерку Рпзу. Трећа Самуелпва ћерка Грета била је удата за Штегера 

из Беча, имала је синпве Ерика и Гепрга. Гепрг се за време рата крип у селп Илину, а 

ппсле рата птишп у Брч. Најмлађа Самуелпва ћерка Августа имала је трпје деце, ћерку 

Елизабету и синпве Гпгп и Херберта. Све ћерке Самуела Минх биле су акципнари 

рудника са капиталпм пд 1:17. Ппрпдица Минх је пуних 40 гпдина била власник 

рудника Ртао. Тај перипд карактерише напредак привреднпг и друственпг живпта пвпг 

краја, какп за пне кпји су живели пд рудника, такп и за чланпве оихпвих ппрпдица. 

 

 

 

 

 

   

                                                               

                                                           

ГРЕТА И ЈУЛИУС МИНХ 


