
Obec Příseka 

Obec Příseka se nachází 1 km od Světlé nad Sázavou, v nadmořské výšce 420 m. n. m., o 

rozloze 321 ha. Zastavěná část obce je od města oddělena železniční tratí Kolín – Jihlava a 

leží na pravém břehu řeky Sázavy. 

 

První písemná zmínka o obci je z roku 1591. Železniční stanice byla postavena na pozemcích 

katastru obce v letech 1867 – 1871. Před II. světovou válkou byl v obci kamenický závod, 

centrála Rolnického družstva, parní pila, výroba nábytku a restaurace u nádraží. 

 



Uprostřed návsi se nachází opravená kaplička Panny Marie, původem z roku 1866. 

 

Obec protíná silnice ve směru Světlá nad Sázavou – Malčín a Pohleď, jejímž směrem míjíme 

rovněž nově opravenou hasičskou zbrojnici a upravené okolí místního rybníka. 

V roce 1992 byly od Příseky odděleny obce Služátky a Pohleď. V obci bylo k 1.1.2011 

evidováno 391 trvale bydlících obyvatel. 

Občanská vybavenost zahrnuje budovu obecního úřadu, kde se nachází prostory hostince, 

kancelář, knihovna s internetem, zasedací místnost, sociální zařízení a obecní byt. Součástí 

objektu je i budova kulturního domu s přilehlým parkem a hřištěm pro nejmenší. Obě 

budovy byly nedávno zrekonstruovány. Místní prodejna slouží nyní jako provozovna sklářské 

výroby. Okolo nádraží ČD na území obce jsou objekty dřevozpracujícího průmyslu, stavebnin, 

sběrných surovin, zpracování kamene a restaurace. Zemědělské pozemky obdělává 

Malčínská a.s. 

Obec provozuje nové vlastní vodovodní zařízení a kanalizační řád, včetně částečně oddílné 

kanalizace ČOV, dále je vybavena plynofikací, podzemními slaboproudými rozvody, veřejným 

osvětlením a místním rozhlasem. Nyní probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení a místního 

rozhlasu a obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na celkovou výstavbu nové 

vodovodní a kanalizační sítě. 



 

Pro sportovní využití je určeno hřiště s travnatým povrchem. V obci působí sbor 

dobrovolných hasičů, kteří se aktivně podílejí na konání námětových cvičení v regionu a 

mysliveckých sdružení, které provozuje střelnici pro cvičné střelby na asfaltové terče. Obě 

tyto složky se podílejí na společenském a kulturním životě v obci, což představuje konání 

plesů, zábav a soutěží. 

 


