Majetek obce Leštinka v roce 1863
Hospodářská krize více či méně nutí
každého pohlédnout na to jak velkým
majetkem disponuje. Nejinak tomu je i v
případě obecního úřadu v Leštince. Jaké
jmění vlastně ale Leštinka měla v
minulosti. Z inventarizačních seznamů,
které obec musela spolu s přehledy
obyvatelstva a odváděných daní pravidelně
předávat ředitelství panství Rychmburk a
Krajskému úřadu v Chrudimi si můžeme
udělat kvalitní přehled o tom, jak majetní
byli její obyvatelé, a jak hospodařila
samotná obec. Zcela náhodně jsem z této
rozsáhlé řady inventarizačních seznamů
majetku naší obce vybral jeden, který se
takřka ve všech bodech shoduje s
ostatními.
Na konci roku 1863 držel tehdejší obecní
výbor v Leštince ve svém vlastnictví podle
tohoto níže uvedeného inventarizačního
seznamu tento majetek:

Pazderna v hodnotě 40 zlatých, zvonek se
zvonicí v hodnotě 80 zlatých, knihu pro
obecní účet za 2 zlaté a 30 tolarů, kříž Páně
v hodnotě 1 zlatý a 30 tolarů, knihu
pamětní za 1 zlatý a 30 tolarů,
hospodářskou knihu za 30 tolarů, starý a
nový zákon v hodnotě 4 zlatých, 2
stříkačky ruční za 2 zlaté, stříkačku velkou
za 20 zlatých, 2 žebříky k ohni za 2 zlaté, 4
koše k ohni – cena neuvedena, 1 hák k
ohni za 1 zlatý, 1 pouta za 30 tolarů a 1
obecní pokladnici v hodnotě 20 zlatých.
Nejedná se nikterak závratné množství
obecního majetku. Při nahlédnutí do
seznamů, které odevzdávaly okolní obce
však můžeme konstatovat, že obec
Leštinka patřila mezi středně majetné obce.
Díky inventarizačnímu přehledu tak
zároveň víme, že již v roce 1863 plnila
obec císařské nařízení o protipožární
ochraně, neboť disponovala množstvím
hasící techniky. Dá se tak předpokládat, že
v obci museli zároveň žít obyvatelé
způsobilí k ovládání této techniky. Patrně
tak zde vidíme zárodky budoucího
hasičského sboru, který dosud nemá
charakter organizovaného společenství.
Rovněž si tak můžeme vytvořit reálný
obraz o vybavení obce takovými prvky
jako je pazderna pro zpracování lnu
pěstovaného o okolí obce atd.
V tomto roce bychom Vás v rubrice
věnované minulosti naší obce chtěli
informovat o matrice usedlých obyvatel,
která slouží jako východisko pro pátrání po
předcích většiny dnešních obyvatel obce.
V další pasážích bychom se pak chtěli
věnovat vazbám Leštinky na obec
Skutíčko, město Skuteč a osadu Cejřov,
roku 1938, minulosti kamenictví, budování
železnice s tzv. polními drahami v lomech
a řadě dalších témat.
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