Stojíme na okraji Přišimas 7 km jihozápadně od Českého Brodu. Jádro vesnice ve tvaru okrouhlice se rozkládá
v údolí přišimaského potoka v nadmořské výšce 336 metrů. Obec utvořila spojením s Horkami a Skřivany
v 19. století jeden sídelní útvar. Ze
znamenitých staveb se zde nachází
školní budova z roku 1856 a křížek
z bílé hlazené žuly z roku 1899.
Nejstarší známky osídlení sahají do
Kostel sv. Petra a Pavla
staršího a středního neolitu (5 000 –
4 000 let př.n.l.). Při stavbě JZD zde v letech 1960-61 Evžen Belza z Liblic a archeologové z ČSAV objevili zlomky páskové, vypíchané a volutové keramiky. Nalezené zrnotěrky, pazourky, mazanice, sekeromlat, motyka, sekerka, klínek a kamenný čep naznačují
existenci zemědělsky vyspělého sídliště. Jméno obce
Přišimasy pochází ze složeniny tvarů „při–šum–any”,
což znamená ves založenou obyvateli (Přišjumanié) žijícími „poblíž lesa”. První písemná zmínka pochází
z 27. července 1309, kdy Jaroš z Přišimas přivěsil svou
pečeť na listinu Vítka ze Švábenic vedle zemského soudce Oldřicha z Říčan. Učinil to na důkaz převodu vesnic
Zálší a Sloupnice u Vysokého Mýta křižovnickému klášteru na Zderaze, který Vítkovi vydal 312 kop pražských
grošů na pokrytí jeho dluhů a vyplacení zastavené vsi
Sibřiny. Další zmínka pochází z 11. listopadu 1354, kdy
byl majitelem vsi Pešek čili Petr z Klučova, jenž držel
Erb Olbramoviců ze Škvorce
k Přišimasům třetí část patronátního práva ke kostelu
v Horkách. Dvě zbylé části měli bratři Velfl a Olbram Menhartovci z měšťanské rodiny
Olbramoviců, kteří společně s Petrem podali 13. října k horeckému kostelu nového faráře
Mikuláše. Petr z Klučova měl na erbu stojícího ptáka a držel vedle Přišimas ještě Poříčany, Nehvizdy, Jirny a Mukařov. Po Petrovi z Klučova přešly Přišimasy do rukou vyšehradského purkrabí Olbrama Menharta ze Škvorce. Ten 10. května
1385 převedl stálou roční nadaci
ve výši 64 kop grošů z nemajetné
vsi Zeleneč na Přišimasy. Plat poskytoval výživu sboru šesti bekyň
(jeptišek), kaplanovi a potřebám
kaple Všech svatých umístěné
v Olbramově domě na Staroměstském náměstí v Praze. Převod
platu schválil král Václav IV. i arPřišimasy na poč. 20. století (Archiv Miloslav Klicpera)
cibiskup Jan z Jenštejna. Olbramovici v okolí hradu Škvorce zformovali menší panství, jehož součástí byla ves do 16. února
1441. Tehdy Petr ze Škvorce a z Hostyně prodal 6 selských usedlostí, na nichž seděli
Sysel, Bahno, Petr, Lukeš, Matěj a Šícha, včetně ročního platu 14 ½ kopy grošů za 101
kop grošů Václavu z Tuchlovic a Malovar. 17. března koupil Václav další 4 selské usedlosti s platem v Dobročovicích. Dlouho si vesnice neponechal a již 25. června 1443 pro-

dal Václav sedm usedlostí v Přišimasech s osedlými
Janem, Syslem, Bahnem, Pelem, Lukešem, Matyášem
a Šíchou, ročním platem 14 kop a čtyřmi usedlostmi
v Dobročovicích a platem Kristýně z Prahy za 208 kop
grošů v hotovosti. Krystýna byla měšťankou Nového
města a po smrti manžela Matěje od Hřebenů sepsala
28. května 1453 závěť, v níž odkázala vnoučatům Zikmundovi, Hynkovi a Anně mj. i platy na Přišimasech
a Tuklatech formou pravidelných dávek 20 kop grošů.
Závěť ještě 13. srpna 1459 rozšířila o dalších 10 kop
grošů platu na třech domech v Tuklatech k záduší. Další
údaj uvádí majitele nájmů, jímž byl novoměstský měšťan Jan Daleký, jež 12. března 1463 odkázal synovi ŘeErb Škvoreckých z Klinštejna
hákovi 8 kop a 9 grošů ročního platu s úroky na 3 gruntech v Přišimasech, jmenovitě na Petrovi, Štěpánovi a Blažkovi. Odkázal mu i dluh 30 kop
grošů Matěje z Dubče. V roce 1480 se uvádí Jakub z Přišimas, coby svědek bakalářských
zkoušek vedených děkanem Václavem z Třebska na pražské univerzitě. O rok později se
setkáváme s Martinem z Přišimas, jež se na téže univerzitě zúčastnil v září 1481 jako
jeden ze tří společníků zkoušky o licenciát Viktorina Kornela ze Všehrd, humanistického
spisovatele, právníka a později děkana Karlovy univerzity. Před rokem 1508 byly Přišimasy připojeny opět ke
Škvoreckému panství. Dokládá to soudní spor z 15. listopadu, kdy Jan z Landštejna a z Tuchoraze pohnal Jana
Škvoreckého z Klinštejna, aby postavil před nejvyššího
hofmistra (správce komorního soudu) svého krčmáře
Duchka Roubala z Přišimas za své pychy (krádeže) na
statku Tuchoraz. Jan
z Landštejna vznesl žalobu, protože Škvorecký odmítl nápravu
škody a potrestání svého
Erb Smiřických ze Smiřic
poddaného mimosoudně. Po Janovi držel ves Jindřich Škvorecký z Klinštejna,
který nehospodařil dobře a 19. listopadu 1532 zapsal panství do zemských desek v dluhu 7 000 kop grošů svému
strýci Zikmundovi Smiřickému ze Smiřic. Zadlužené
panství tvořil zámek s městečkem Škvorcem, poplužním
Mince Karla Eusebia
dvorem a panskou krčmou, městečko Úval se selskými
ražená roku 1629
dvory a panskou krčmou, pustý hrad v Květnici, selské
dvory a mlýn, vesnice Přišimasy, Dobročovice a selské dvory s nájmy v Tuklatech, Břežanech, Mrzkách, Radešíně, Jinonicích, Butovicích, Kamenné Lhotě a Vrátkově. Zajímavý případ se před komorním soudem řešil ve dnech 18. – 21. února 1540, kdy Jiří
Dlask ze Vchynic, majitel tvrze Hostyně, pohání Zikmunda Smiřického ze Smiřic z 10 kop
českých grošů za to, že jeho poddaný Petr Vohniště z Přišimas v dubnu 1538 pokácel
duby a břízy z Radešínského lesa a ukradl dřevo, které patřilo Jiřímu Dlaskovi. Po požáru na Pražském hradě roku
1541 si Zikmund nechal majetek roku 1543 znovu potvrdit
zemskými deskami. Hrdelní komise při královské komoře
26. dubna 1621 uvalila na majetek Smiřických exekuci za
protihabsburskou činnost a zkonfiskovala polovinu jmění.
Zbylou část včetně Přišimas se podařilo získat příbuznému
Albrechtovi z Valdštejna, jež panství Kostelec, Uhříněves,
Říčany, Škvorec a Křenici prodal 11. listopadu 1622 knížeti Karlu z Liechtensteinu za 600 000 míšenských kop.
Roku 1654 patřily Přišimasy knížeti Karlu Eusebiovi z Liechtensteinu a spadaly pod panství Škvorec. Ve vsi stálo
sedm selských gruntů: Vávry Novotného, Jana Havránka,
Přišimasy roku 1894 (Podlipanské muzeum Český Brod)
Martina Kouta, Jana Prokopa, Matěje Kosíka, Jana Kozla

a Jiříka Hladíka. Zbylé tři grunty byly pusté. Stály tu
také dvě chalupy Matěje Drtiny a Václava Šimůnka,
další tři chalupy byly opuštěné následkem třicetileté
války. Celkem bylo drženo všemi 18 potahů (koně,
voli), 25 krav, 17 jalovic a 8 sviní. Z té doby se připomínají i první požáry, tak již 4. března 1659 úplně shořely statky Novotného, Havránka a 19. srpna téhož roku
shořela chalupa pana Šimůnka. Z protireformační doby
se uvádí roku 1671 z „Pržissymach” nekající podruzi
Dorota u Ptáčka, Pavel, Václav a špitálník Tomáš u Jiráska, Voršila u slouhy se synem Ondřejem. Roku 1687
se ještě připomíná pastýř Jiřík z Přišimas, který zanedbal zpověď. V roce 1713 se v Přišimasech uvádí 139
Erb knížat z Liechtensteinu
duší, roku 1718 se připomíná šenkýř, hostinec a 1 mlynář. Téhož roku postihl vesnici další požár, při němž shořely 2 domy, roku 1734 1 dům
a roku 1746 zasáhl obec nejničivější požár v historii, kdy zcela vyhořelo 8 domů (6 sedláků, 2 chalupy). Roku 1757 žilo ve vsi kněžny Marie Terezie Savojské z Liechtensteinu
14 hospodářů, převážně sedláků. Roku 1785 stálo v Přišimasech 28 domů. Nacházely se
zde dva domy s číslem 1 a dva s 6, číslo 21 chybí. Sedláků bylo ve vsi jedenáct: Jakub
Srnec čp. 5, Matěj Řezáč
6, Vít Svoboda 7, Jakub
Chlapec 8, Václav Hlaváček 9, Jan Švorc 11 s výměnkem 10, Jiří Hladík
12, Jan Potůček 13, Jan
Kuneš 15, Václav Hladík
16 s výměnkem 17, Tomáš
Kavka 18. Chalupy obývali Matěj Havránek 3,
Jan Kuneš 14, Václav Hlaváček 19 a Jan Jasanský
20. Domkaři: Matěj PtáŠkola s rybníkem (Podlipanské muzeum Český Brod)
ček 1, Jan Bém 1, Matěj
Žebro 2, Jan Žebro s Janem Jakubatou 22, Jan
Chalupa 23, Josef Novotný 24, Tomáš Chroust
25, Jakub Paul 26, Václav
Jedlička 27, Václav Řezáč
28 a Václav Kopecký 29.
Odkoupenou panskou hospodu 4 měl v provozu
Václav Drhon. Ve vsi stála
obecní pastouška 6, kovárna 25 a rychtářem byl
Přišimasy v roce 1924 (Archiv obce Přišimasy)
Jakub Chlapec. Roku 1799
tábořili v Přišimasech ruští vojáci coby spojenci rakouského císaře mířící proti Napoleonovi Bonaparte do Itálie. Ve dnech 7. – 17. července byli po domech ubytováni Kozlovi mušketýři, Gudovičovi dragouni, Potapovi, Selechovi a Rachmanovi granátníci, 2
roty dělostřelců a Fokovi myslivci. O zatížení vsí vypovídá skutečnost, že se na území
škvoreckého panství včetně Horek a Skřivan za deset
dní vystřídalo 512 důstojníků a 14 692 vojáků s
koňmi a povozy. 20. srpna se tu utábořily husarské,
jezdecké i pěší pluky prince de Condé a v prosinci
tělesný kyrysnický pluk.
Roku 1843 měly Přišimasy knížete Aloise z Liechtensteinu 37 domů s 285 obyvateli, hostinec a žila
zde 1 židovská rodina. Po pádu patrimoniální správy
se roku 1850 Přišimasy staly samostatnou katastrální
obcí s vlastním obecním úřadem. Sousední Horky
a Skřivany byly připojeny jako místní části s celkovým počtem 656 obyvatel a rozlohou 1208 jiter 1506
čtverečních sáhů (696 ha).

