N.P. BYTEX, NOSITEL ŘÁDU PRÁCE, PROVOZ VES.
Vratislavický rodák I. Ginzkey začal roku 1843 s domáckou výrobou přikrývek a
oboustranných holandských běhounů. Zde je možné hledat počátek dnes moderního a
v ČSSR největšího výrobce koberců, nábytkových a dekoračních látek, přikrývek a plyšů.
Podnik se sídlem v Liberci 30-Vratislavicích má devět závodů v ČSSR.
Výrobky z Bytexu najdeme v nejslavnějších světových síních stejně jako v žáru pouště.
Největším obchodním partnerem, odebírajícím zhruba třetinu koberců je SSSR.
Bezprostředně na hranicích s PLR ve Vsi je barevna chrastavského závodu Bytex. Barví
textilní materiál před předením a dalším zpracováním na nábytkové látky a přikrývky. Jako
barevna působí už 35 let. Od osvobození patří k vratislavickému podniku.
Čtyřicetičlenný kolektiv žije téměř v rodinných podmínkách, pracuje mnohdy na
jednoduchých zařízeních, ale dosahuje mimořádné produktivity práce. Ročně obarví
1 500 000 kilogramů. Třeba při povodních se stává, že silnici k závodu zalije voda, záplavy
změní kvalitu vody používané k barvení a práci je třeba zastavit. Ale provoz splní měsíční
úkol vždy.
Přestože se v minulosti mnohokrát diskutovalo o jeho budoucnosti, je dnes jasné, že zůstane
zachován a bude se modernizovat. Po nově postavené sušce se počítá s odstředivkou,
rekonstrukcí střechy, podstatnou výměnou další technologie a především s výstavbou nové
čističky odpadních vod. Právě v současně rostoucí mezinárodní konkurenci totiž vesský
provoz dokazuje, jak mnoho váží kvalitní práce a možnost doslova den ze dne měnit
sortiment.
Je zásluhou ZO KSČ, odborové organizace a celého kolektivu provozu, že výrobky ze zdejší
suroviny jsou žádány v Anglii, na Blízkém východě, v dalekých oblastech SSSR stejně jako
v zámoří. Můžeme si tedy jen přát, aby i v příštích letech platila slova, která u příležitosti
nejlepšího umístění v rámci závodu za rok 1983 řekl ředitel závodu 2 v Chrastavě Vladislav
Šorel: „Ať jde o odstíny či celkovou kvalitu, mezi všemi provozy, které pro nás barví, pracují
ve Vsi nejlépe“.
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