825. výročie mesta v štýle Izabella
V rámci osláv pripomenutia si významnej udalosti 825. výročia prvej písomnej zmienky o
meste Dubnica nad Váhom mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s Dubnickým múzeom
pripravilo kultúrno-osvetové aktivity zamerané na Spolok Izabella.
Spolok Izabella vznikol na podnet arcikňažnej Izabelly Habsburgskej v r. 1895 na základoch už vtedy

existujúcej výšivkárskej školy v Cíferi, ktorú viedla Mária Hollosy pod patronátom grófky Šarloty Zichy.
Postupne sa školy rozrastali, v r. 1898 s podporou Trenčianskej župy a tiež s podporou majiteľky
kaštieľa Ifigénie d´Harcourt zriadila Izabella výšivkársku školu aj v Dubnici. Učiteľkou a zároveň akousi
módnou návrhárkou sa stala Irma Ballnerová, pričom sa táto dielňa svojou kvalitou práce dostala medzi
popredné výšivkárske školy. Spolok sa veľmi rýchlo vypracoval na akýsi „módny dom“, ktorý
produkoval výrobky do celého sveta. Pre predaj produktov tohto spolku boli dôležité kúpeľné mestá –
Trenčianske Teplice, Piešťany, ale tiež mestá Dubnica, Trenčín, Starý Smokovec, v Čechách napr.
Mariánske Lázne. Bratislava, Viedeň a Budapešť mali svoje stále predajne, vyvážalo sa však aj do Paríža,
Londýna, Madridu, Hamburgu, Bruselu, Kodane, Mníchova, Merana, Petrohradu, ale i Ameriky.
Základným poslaním spolku bola podpora domáceho vyšívačského priemyslu, domácej výšivky,
zamestnanosti žien a predaj výrobkov do celej Európy pod jednotnou značkou. Cieľom bola aj
prezentácia zručnosti hornouhorských žien prostredníctvom uvedenia produktov na medzinárodný
trh, čím sa predpokladal rozvoj všetkých druhov výšiviek a čipiek.
Tento rok uplynulo 100 rokov od zániku Spolku Izabella v r. 1918. Rozhodli sme sa preto pripomenúť si
jeho slávu a úžitok pre spoločnosť výšivkárskymi kurzami, ktoré pripravilo mesto Dubnica nad Váho
v spolupráci s Dubnickým múzeom počas mesiacov apríl a máj.
Stretli sa u nás šikovné výšivkárky nielen z Dubnice nad Váhom, ale i blízkeho či vzdialenejšieho okolia.
Súčasťou projektu je aj spolupráca so Strednou umeleckou školou v Trenčíne, ktorej študenti vytvorili
modely taktiež inšpirované Spolkom Izabella a dubnickou výšivkou. Všetky spomínané modelyboli
predstavené počas verejnej módnej prehliadky, ktorá bola súčasťou osláv mesta pri príležitosti 825.
výročia prvej písomnej zmienky mesta Dubnica nad Váhom, dňa 3. júna 2018 v parku J. B. Magina.

Projekt 825. výročie mesta v štýle Izabella z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

