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Továrny na Višňovsku

V druhé polovině 20.století nastává ve Frýdlantském výběžku velký rozmach průmyslu. Vodní
mlýny a vodní pily jsou adaptovány na převážně textilní továrny. Pomalu každá vesnice má
fabriku. A když ne textilní, tak třeba cihelnu. Textilní továrny vznikly i na Višňovku. Ve Višňové,
v Poustce a ve Vísce. Pokud vás historie těchto zařízení zajímá, tak jste zváni

v pátek 21.září v 18.00 hodin do kulturního domu ve Vísce na

BESEDU S P. FREIWILLIGEM

autorem knížky Od mlýnů k továrnám / Výrobní stavby na Frýdlantsku

A co všechno se můžete dozvědět? Kdy závod vznikl, jak se rozšiřovala výroba, jaký sortiment
se zde vyráběl, jak se sortiment měnil, kolik pracovníků zde dělalo, jak poznamenala výrobu
světová hospodářská krize, jaké byly konce továren v Poustce a Vísce, … A před návštěvou
besedy malý test na rozcvičení:

Víte, že … nejstarší textilkou na Višňovsku byla továrna ve Vísce z roku 1885? O pouhé dva
roky mladší je fabrika v Poustce. Tkalcovna ve Višňové byla postavena v r.1910.

Víte, že … ve Višňové se vyráběly i přikrývky na koně?

Víte, že … ve Vísce se vyráběl určitý čas i kartoun? Kartoun je bavlnářská řídká tkanina, tkaná
v plátnové vazbě, většinou ze středně hrubých přízí. Používá se na dámské a dětské šaty a
zástěry, dekorační látky a prapory.
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Víte, že … průměrně se v Jutě vyrábělo 400 000 tisíc pytlů ročně?

Víte, že … začátky objektu v Poustce se datují do roku 1582, kdy zde vznikl vodní obilní mlýn s
pilou?

Víte, že … za 1.sv. války byla v objektu továrny ve Višňové i vojenská kantýna?

Víte, že … za druhé světové války sloužil areál ve Vísce výrobě součástek pro letecké motory?
Po válce zde byla šroubárna.

Víte, že … v Poustce textilní výroba skončila v třicátých letech? Od roku 1936 se zde vyrábí
kovové zboží, včetně populárních kafemlejnků.

Na přednášku s videoprojekcí vás zvou pořadatelé: Občanské sdružení Víska a volební
sdružení Devítka.
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