První úředně známí obyvatelé obce Leštinka
Kdo tedy byli první obyvatelé
Leštinky. V soupise poddaných podle víry
z roku 1651 se dočteme, že v Leštince žil
ve mlýně mlynář Jakub Vondráček s ženou
Annou, dcerou Dorotou, tovaryš Jiřík a
děvečka Dorota Novotná. Dále zde žil
sedlák Jiří Hruška s ženou Annou, dcerou
Dorotou a synem Matoušem. Druhým
sedlákem byl Jiřík Rybenský s ženou
Dorotou, dcerami Salomenou a Dorotou.
Martin Rychtářů spolu s jeho ženou Annou
a pasačkou Kateřinou patřily mezi středně
bohaté
obyvatele
osady.
Chudými
obyvateli osady pracujícími na gruntech
obou výše uvedených sedláků byl Jan
Čmelík s ženou Annou, jeho matkou
Alžbětou a setrou Magdalenou. Berní rula
panství Rychmburk z roku 1654 uvádí jako
držitele půdy v naší obci mlynáře Jakuba
Vondráčka, Jana Nečase, Jiříka Hrušku,
Martina Rychtáře, Václava Hulču, Dorotu
Rybenkou, Hanse Bára a Jana Sejtka coby
osobu chudou. První úředně doloženou
osobou, která se narodila v Leštince byla
Dorota, dcera Adama Salašky, která se
v Leštince narodila dne 10. října 1661. Dne
20. 1. 1663 se provdala Dorota Rybenská
z Leštinky za Jana Hladíka z Otradova.
Prvním doloženým zemřelým obyvatelem
Leštinky se stal mlynář Jakub Vondráček,
který zemřel dne 9. března 1664. Matriční
zápisy výše uvedených osob se nacházejí v
matrice narozených farního úřadu ve
Skutči z let 1661-1678, matrice oddaných
z let 1662-1712 a matrice zemřelých z let
1662-1712 vedených týmž farním úřadem.
Farní úřad ve Skutči tehdy prováděl
matriční zápisy i pro takové obce jako byla
Krouna, Svratouch, Herálec či Podlažice.
Výše uvedené matriky jsou nejstaršími
dochovanými matrikami nejen pro
Leštinku, ale i pro region města Skutče.
Dalším pramenem kde můžeme
získat informace o prvních známých
obyvatelích naší obce jsou pozemkové
knihy panství Rychmburk. V případě
Leštinky se nejstarší dochované zápisy

v pozemkových knihách shodují se jmény
výše uvedených osob.
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