Sudoměřice u Bechyně
Kraj: Jihočeský

Okres: Tábor

Správní obvod: Tábor

GPS souřadnice: 49.289721N, 14.538431E

Nadmořská výška: 469 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (668 let)

Počet obyvatel: 770

PSČ: 391 72

Adresa URL: www.sudomerice.cz

O obci
Obec Sudoměřice u Bechyně se nachází v regionu Tábor, kraj Jihočeský. Jihočeská obec Sudoměřice
u Bechyně, k níž náleží místní části Bechyňská Smoleč a Bežerovice, se nachází východně od
Bechyně.

Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Nachází se v Registru papežských desátků a zde je
hovořeno o vsi Sudymierzice. V roce 1384 se již připomíná kostel Všech svatých, původně gotická stavba
na návrší uprostřed vsi Sudoměřice.

Ubytování a restaurace
V obci fungují restaurační zařízení, hotel, několik soukromých ubytovacíxh zařízení.

Okolí a příroda
Východně od vsi se rozkládá Přírodní park Černická obora. Bechyňské koule - místní geologická
zvláštnost. Krevelové útvary kulovitého tvaru, uvnitř s dutinou naplněnou jemným žlutým pískem. Jsou
pravděpodobně vulkanického původu.

Současnost obce
V obci se nachází několik restaurací, hotel, sokolovna, fotbalové hřiště, prodejna smíšeného zboží,
plně organizovaná základní škola, mateřská škola, školní jídelna, obecní knihovna, pošta, kostel,
hřbitov, ...

Sportovní možnosti
Na katastru obce se rozkládá i devíti jamkové golfové hřiště. Vesnicí prochází značené turistické
trasy a cyklostezka číslo 1136.

Památky a zajímavosti
Ke zdejším památkám patří kostel Všech svatých, Boží muka na křižovatce u nádraží a lovecký
zámeček Černice. Je zde také elektrická dráha Tábor - Bechyně (též Bechyňská dráha, Bechyňka,
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Elinka, nyní trať 202) byla první elektrifikovanou tratí

Doprava
Obec je po celý rok dobře dostupná automobilem. S okolím obec spojují místní i dálkové autobusové
linky a vede tudy železniční trať Tábor - Bechyně.

Ocenění obce
Obec Sudoměřice u Bechyně získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.
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