Zpráva o Leštince z roku 1511
Rozdíl mezi činností historika a archiváře
spočívá zejména v tom, že historik většinou
široké veřejnosti interpretuje fakta o minulosti
tak jak je vidí svými očima. Archivář oproti
němu veřejnosti přináší fakta, která mnohdy
pozměňují zažitá dogmata. Státní oblastní
archiv v Zámrsku a jeho pobočky v bývalých
okresech uchovávají ve svých depozitářích
obrovskou zásobárnu dosud nepoznaných faktů
o naší minulosti. Další zprávu o obci Leštinka
ve které vystupují její obyvatelé nalezl při
svém studiu PhDr. Václav Pitucha a mým
úkolem bylo potvrzení či vyvrácení její
vypovídající hodnoty. Jedná se o zápis
v nejstarší knize města Skutče z roku 1511,

který městský písař nadepsal jako „rybník
Škopek“. Tzv. „Žlutá kniha“ města Skutče
sloužila pro zapisování právních ujednání
projednávaných před městskou radou. Zápisy
do ní byly činěny v období let 1457-1687.
Písař o Leštince na straně 48r zapsal „Rybník
Škopek Léta od Narozenie Božieho v Co xi [1511]
v středu po S[vaté]m Duše předstúpili jsú před nás do
plné rady Jakub Krajčí, spolusoused náš a Šimek
z Leštinky žádajíce nás obapolně, abychom jim vepsali
v kněhy městské smlúvu, kteráž se stala léta Páně M Cv
viiio prvotně před urozeným panem pánem Jindřichem
z Valdštýna a na Rychmburce, v ty časy pánem naším
milostivým, i přede vším úřade[m] skuteckým mezi
Jakubem Krajčím z strany jedné a mezi Škopkem
z Leštinky z strany druhé o kus rolie, kterúž jest odkoupil
Jakub s povolením téhož pána našeho jeho [milos]ti při
to[m] času za téhož Škopka od toho gruntu, na kterémž
výš dotčený Šimek sedí tu v Leštince, a to taková, že
s povolením jeho [milos]ti Jakub krajčí na budúcie časy i
jeho budúcíma z toho kusu rolie platiti úroku při
S[vaté]m Jiří iiii kopy české a při S[vaté]m Havle týž iiii
kopy české. Však dotud má platiti i jeho budúcí držitelí na
český groš, dokudž by jeho [milos]t pán bral neb jeho
budúcí páni brali úrok na český groš. A když by kolivěk
jeho m[ilos]t pán bral na iiii kopy groš [!] nebo jeho
budúcí páni, také výš dotčený pan Jakub má platiti na iiii
kopy grošuov míš[eňských] každého úroku i jeho budúcí.
A nad to výš aby Šimek nadepsaný i potom jeho budúcí
žádnými poplatky ani kterými robotami viece na Jakuba
nešahali, aby z toho platiti měl nebo odbývati. Kdež pak
nadepsaný Šimek před purgmistrem i vším úřadem k té
smlúvě i k tomu zápisu dal jest dobrú vuoli, kteráž
zapsána jest za Matějka Bielého, v ty časy purgmistra a
ko[n]šel Machka kováře, Matěje Býčka, Charváta, Jana
Stemše, Vaňka Motrlíka ut supra.“ Zápis pojednává o

tom, že před městskou radu ve Skutči dne 11.
6. 1511 předstoupil Jakub Krajčí ze Skutče a

Šimek z Leštinky, aby byla do knihy zapsána
smlouva z roku 1508, která byla před
majitelem rychmburského panství Jindřichem
z Valdštejna sepsána mezi kupujícím Jakubem
K rajčím ze Skutče a prodávajícím Škopkem
z Leštinky o prodeji pozemku. Jakub se
zavázal platit vrchnosti úrok o sv. Jiřím ve výši
4 kop českých grošů a úrok o sv. Havlu rovněž
ve výši 4 kop českých grošů. Dále měl Jakub
platit roční úrok ve výši 4 kop míšeňských
grošů. Šimek se před purkmistrem Matějem
Bílím a konšeli Machkem, Býčkem,
Charvátem, Stemšem a Motrlíkem zavázal, že
on ani jeho následovníci po Jakubovi a jeho
potomcích
nebudou
požadovat
plnění
robotních povinností ani žádné dodatečné
platby. Zápis měl sloužit jako jakási pojistka
proti tomu, aby jedna či druhá strana nevznesla
neoprávněné
požadavky
v souvislosti
s uvedeným pozemkem. Písař při zápisu
zaměnil Šimka za Škopka a měl problém
pochopit proč Krajčí a Šimek předstoupili před
městskou radu, protože zápis nadepsal jako
rybník Škopek. Uvedené úroky byly platbami
majitelům panství, které ve spojení s výší
roboty určovaly to zda dotyčný dokáže vůbec
zajistit svoji rodinu tak aby přežila zimu.
Případná nesrovnalost, či nejasnost pak mohla
rozhodnout o tom, zda dotyčný upadl do dluhů
a závazků vůči vrchnosti. Takovéto zápisy
byly v 17. století nahrazeny gruntovními
knihami, které vedly jednotlivé usedlosti
v dané obci včetně přehledu jejich majitelů a
závazků vůči vrchnosti. Zápis je pro Leštinku
důležitý z toho důvodu, že pro zprávě z roku
1392 jde o druhou nejstarší zprávu o obci,
která navíc obsahuje informaci o tom, že zde
žila konkrétní osoba nesoucí jméno Šimek,
která vlastnila půdu což vypovídá o tom že
nepatřila mezi chudinu. Zprávy z tohoto
období pro tak malé obce jako je Leštinka lze
považovat za velké vzácnosti

