
Hermína Bergerová 

Paní Hermína Bergerová se narodila 28. 5. 1924 v obci Hertvíkovice (okres 
Trutnov). Její matka byla Češka a otec Němec. Žila společně s nimi a dalšími 
dvěma mladšími bratry na rodinném statku, který rodina jejího otce vlastnila již 
od roku 1774.  
Kromě času stráveného v obecné škole nebo na poli, naplňovaly její život také 
ruční práce, které zůstaly její zálibou až do důchodového věku. 
 Když v roce 1939 přišla válka, bratři byli nuceni opustit rodný dům a narukovat 
do německé armády. Čtrnáctiletá dívenka tak musela zastat ještě více práce 
okolo hospodářství a přišla tak o možnost vyučit se švadlenou. Po skončení 2. 
světové války a po návratu obou sourozenců byla rodině, s napůl německými 
kořeny, nabídnuta možnost, jak se vyhnout právě probíhajícímu vystěhování 
Němců žijících v českém pohraničí. Poslední slovo měla tehdy paní Hermína, 
která si odmítla vzít nově dosazeného starostu, a tím se rozhodlo o dalším osudu 
této rodiny. 1. 4. 1948 jim byl statek i většina majetku zabavena. Mohli si 
ponechat pouze nábytek nezbytný k životu v jinak prázdném pokoji, který 
obývali u českého statkáře o pouhé tři stavení dál. Zde byli pouze přechodně, 
poté byli přestěhováni do Stříteže, kde pracovali na státním statku.  
V Trutnově potkala také svého budoucího manžela. Ten byl horníkem a po 
zavření svatoňovických dolů v roce 1959 se s ním a jejich dvěma syny 
přestěhovali na Moravu, kde byla manželovi nabídnuta práce. Zahynul však při 
nešťastné náhodě téhož roku. Paní Bergerová na Moravě pobývala se syny další 
tři roky, než se jí podařilo, díky výměně důlních bytů, vrátit zpátky do svého 
rodného kraje. Tady od roku 1966 pracovala jako pomocná síla v kuchyni na 
základní škole Komenského. Později prodávala v obchodním domě Krakonoš až 
do odchodu do důchodu v roce 1981. Dnes je spokojenou babičkou a také 
prababičkou rozrostlé rodiny, která ji pravidelně navštěvuje v trutnovském 
domově důchodců. 


