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Panovnice Marie Terezie - motko všech poddaných?
IVA STEPANKOVA skóu_ Řše, jž zořolo vládnout

nebyla y dobrém sto]'lu politicky
aňi hospodúřsky avyčeípaly ji
mnohé vúlky- situace wžodo-
ýala provedení mnoho potřeb-
ných reíoíem. DošIo sice jen na
nejnumější kroky, gle i tok lze
hodnotit vlúdu Maňe Terezie
v mnoho směřech Zo úJpěšnou-

ryb základní údaje o osob-
nosti panoýnice, ieiím vzděIání,
\úchoy ě a spolupracovnícich,
jsme se alozýěděli z úst pana
ondřeje Machólka, spíóyce ho-
Iďoyského múzea a k).ótora
sbírkových íondú. Mlaďý, ale
velmi vzděIaný odbomík se ve
sré přednášce zaměíil no ně
i<olik doiších okřuhú, ndpřkldd
na sociální o ileínogroíickou
podobu tehdei3ího venkova, No
ekonomiku ve§nických domóc-
nos1í, zpúsob, jakým se hosPo-
dařilg, iak prcbíhal vďkerý ob-
chod, jak lidé prostí i bohatí

bot přesně dýacótého řiina l74o
usedla popNé panovnice, tehdy
třiadyacetiletó Maňe Telezie,
no hobsburský tnjn, Poprvé v
hi§rorii sťonula ve Jh]nk.i n€j-
vyšši žena, prctože jeií zesnulý
otec Karel vI- neměl mužského
Potomka. sýé ňejstarší dcefi
zajistil panovnictví takmanou
prugmatickou sankc. lako žena
5€ nikdv nemohlo srft clsoíov_
nou Rde nmské - tuto lunk i
zastáýal později jeji monžal
ařonrišek lotřinský oie i tok
ziskala postupné no dvacet ti-
tuiů, č€skou krdlovnou 5€ stold
dýanáctého května 1743, byla
loýňěž markíaběnkou moíav -

éma nedávné před-
ndšky v Klubu his-
tóne a vlastivědy
Hu§topeč§ka bylo
Velmi oktuólní, ne-

bydleli o jok se §travovoii, ob,
lékoli, To vše dokumentovoi
dobovými iluJtřocemi, kresbo-
mi mapomi i cennými nóčrty
§oustředěnými dnes v Muzeu
jihovýchodňí Moíaýy ve Zíně.
objevily se akýaíely zámku y
Hokšově, kresby z ]ankovi.,
Rusovy o dolších obcí Holešov-
sko. v pniběhu přednóšky s€
objevilo spousťo konkřétních
dotaa1 z publika.

Zojímala nás i religiozita a
Zvykosloví, rovněž vzhled kraji-
ny V o§mnáctém §ťoielí Á §o-
mozřejmě i postoj Morie Terezie
vúči jiným koníesím. ayl vš€o,
be.ně znam jeji negatíýní po-
stoj k židúm, iež neiprye vy,
hnala, ale po ayřech lete.h se
mohli vrátiL Byla ieaJity přlsně
rry.hovonou kotoličkou,

Iiná reíoímoýaná nábožen
ství netoleřovoio, Mnoho lidí
muselo české země z nábožen

ských dúvodú opustit. Proto
došIo na sčitaní lid!, ale také
na poyinnou školní dochozku
dětí od ksti do dvanácti let,
užív ání přijmení - Radikální.h
reíoíem se však ujal ýe ýětším
rozsahu ož syn loseí, jenž na-
stoupil viódu po smňi §vé
matky- Maňe Terezie zemřela
deýětcldyacaftho listopadu
1780-

Poutavó o cennó přednóška
pana ondřeie Machálko byla
pro Všechny nosloucho.ilcí přÉ
no§em, 

'(romě 
Jt]nkce sprúvae

holešoyského muzea je mloďý
etnogroí též místopředsedou
ý lastíy ědného kroužku tamtéž.
Hned ]!me si dohodli dolší
spolupíáci spojenou se ýzú-
jemnými nóvštěvomi nošich
měsť.
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