Převýšov
Kraj: Královéhradecký

Okres: Hradec Králové

Správní obvod: Hradec Králové

GPS souřadnice: 50.151535N, 15.410436E

Nadmořská výška: 229 m n. m.

První pís. zmínka: 1386 (636 let)

Počet obyvatel: 336

PSČ: 503 51

Adresa URL: www.prevysov.cz

O obci
Obec Převýšov leží v západní části okresu Hradec Králové. Obec je součástí přirozeného
spádového území města Chlumec nad Cidlinou, od něhož je vzdálena 4 km.

Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1386, tj. za panování Václava IV. V té době se zde již
nalézá tvrz na výšině 229 m, cca 800 m od vzdálené řeky Cidliny. Tvrz byla umístěna v mírném
údolí mezi vrchem Vinice (252 m) ...

Ubytování a restaurace
- Prodejna smíšeného zboží konzum
- Obecní hospodaPřevýšov 18, 503 51 Chlumec nad Cidlinou 724708224, 731384776
- Penzion "U lesa"

Okolí a příroda
Severně se rozprostírá Převýšovské polesí, východně se nachází Olešnický rybník, Olešnický
potok a Olešnické polesí. Jižně se nachází vrch Na vinici (250 m).

Současnost obce
K vybavenosti obce patří obecní hospoda, prodejna Konzum, mateřská škola, nádraží ČD, obecní
úřad s hasičskou zbrojnicí a knihovnou. Pro sportovní vyžití je k dispozici sportovní areál, jehož
součástí je fotbalové hřiště, ...

Sportovní možnosti
Obec je vhodným místem pro milovníky rybolovu, houbaření, koupání a cykloturistiky.
Pro sportovní vyžití je k dispozici sportovní areál, jehož součástí je fotbalové hřiště, tenisový kurt,
sportovní kabiny a areál pro pořádání kulturních akcí.

Památky a zajímavosti
V obci nalezneme památný kříž, zvoničku a památník padlým v 1. světové válce. V lese Víně roste 4.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8457/prevysov/
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nejstarší památný strom Východních Čech (obvod 565 cm, výška 25 m) dub letní, jehož stáří je
odhadováno na 300 let.

Doprava
Obec má dobré železniční i silniční spojení s Chlumcem nad Cidlinou i s okresním městem Hradec
Králové.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8457/prevysov/
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