
Smutek z návštěvy v rodném městě Varnsdorfu 
 

Ačkoliv již desítky let nežiji ve Varnsdorfu, byl jsem bývalými spolužáky z gymnázia pozván na 
setkání po 49 letech (!) od jejich maturity. Setkání se konalo v salonku penzionu, který já ještě 

pamatuji jako hotel Modrá hvězda - dnes s obnovenými fasádami a venkovními úpravami, ale zato 

s dosti příšerným názvem i logem „Fousatá Matylda“.  

Setkání se vydařilo, přestože někteří spolužáci jsou už po smrti, někteří emigrovali a žijí tak daleko ve 
světě, že přijet nemohli. Někteří sice dál žijí ve Varnsdorfu a okolí, ale jsou patrně líní dojít těch pár 

set metrů do místa setkání, takže na srazy nechodí. Snad přijdou alespoň napřesrok, kdy to bude už 

kulaté padesáté výročí, když mohou přijet jiní až ze SRN či z Rakouska a ze vzdálených měst naší 
země. 

Co mne ovšem jako pamětníka šedesátých let minulého století ve Varnsdorfu šokovalo, protože jsem 

si to po Listopadu 1989 a po 23 letech od něj nedovedl představit, je podivná směs nedůsledně 

obnovených domů a fasád s domy naopak zchátralými, s četnými ruinami a zanedbanými pozemky, 
jakoby tu ještě pořád vládl despekt a nenávist ke všemu německému, zděděný po 2. světové válce a po 

násilném odsunu většinového německého obyvatelstva. Projel jsem si město a nevěřil jsem svým 

očím. Kdysi slavná funkcionalistická moderní punčochárna Kunert, později Elite n. p. bez života, 
závodní zdravotní středisko naproti hlavní bráně opuštěné, s vytlučenými okny. Podobně některé 

provozy Velvety n. p., ještě za mého mládí vyrábějící unikátní a krásné samety, plyše, manšestry a 

kordy, kde vládl v reprezentační prodejně noblesní pan Josef Marek - to vše je pryč. Na místě 
historického závodu Velveta 6/1 zůstala jen malebná památkově chráněná vrátnice, jinak jeho místo 

zaujaly příšerné haluzny hypermarketů a parkoviště. Dodnes nezacelené proluky po hrázděných 

objektech Bursy a restaurace Stalingrad na kdysi uzavřeném náměstí zdůrazňují omšelost fasád 

proslaveného barokního kostela stavitele J. Kosche. Namísto aby město posilovalo městský charakter, 
cpe si „periferii“ i do jádra města. Tatam jsou závodní kluby Velvety, Elitky, TOSu, kdysi plné 

společenských událostí a kroužků, zčásti jsou z nich hotely, zčásti privátní firmy. Mezi sídlištěm na 

Západní ulici a Mandavou straší mnohapatrová rozpadající se budova fabriky, rozpadá se i bývalý 
internát řádových sester u kina Panoráma a u hasičské zbrojnice, kdysi nuceně nasazených do 

varnsdorfských fabrik jako dělnice. Rozpadají se krásné hrázděné domy, jako např. čp. 744 

v Čelakovické ulici a mnohé další, povážlivý je stav sochy matky a zraněného v parku u spořitelny. 
Městské muzeum je prý už léta zavřené, protože radní opakovaně „odklánějí“ finanční prostředky, 

plánované na jeho rekonstrukci, jinam. Prý furiantsky prohlásili, že nedá-li kraj celou potřebnou 

částku na rekonstrukci, ale jen třetinový příspěvek, nedá nic ani město, ačkoliv jde o jeho majetek. 

Tatam je kulturní úroveň starosty Josefa Mašína a městských radních z našeho mládí, kdy ve 
Varnsdorfu působil v divadle kvalitní profesionální soubor a při divadle čilý klub, fungovaly divadelní 

výtvarné dílny (než Karel Bartášek emigroval do Rakouska) a kroužky. Krásné lomy na Pěnkavčím 

vrchu nad nádražím se sloupcovou odlučností čediče, kde jsme v mládí zkoušeli základy horolezectví, 
jsou zavezené odpadem, zato pod nimi nadále straší ruiny bývalé staré slévárny TOSu. Ulice v centru 

jsou rozkopané, opravuje se pár chodníků, jinak jsou komunikace po městě v horším stavu, než v 60. 

letech za starosty Mašína. Nevím, jaké politické složení má Rada města, ale budou to pěkní barbaři. 

Být dodnes občanem města, styděl bych se za radní a za tento jeho trvající úpadek před těmi, kdo byli 
kdysi vyhnáni a jejich potomky. Kdysi jsme se snadno nabytým bohatstvím „zatočili“ a chováme se 

k němu barbarsky i dnes. Nevím, zda a kam směřují prostředky z městského, krajského či státního 

rozpočtu a z programu pro region Severozápad z fondů Evropské unie, ale do Varnsdorfu patrně 
nepřichází ani euro ani koruna, nebo mizejí v kapsách jen někoho - na vzhledu a úrovni města nejsou 

žádné k vidění. Namísto radosti z návratu do rodiště - smutek. 
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