Sedlnice
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Nový Jičín

Správní obvod: Nový Jičín

GPS souřadnice: 49.657702N, 18.086901E

Nadmořská výška: 254 m n. m.

První pís. zmínka: 1267 (755 let)

Počet obyvatel: 1 709

PSČ: 742 56

Adresa URL: www.sedlnice.cz

O obci
Obec Sedlnice se nachází severozápadním směrem od města Příbor. Součástí obce je i osada
Borovec.

Historie obce
Sedlnice patří mezi nejstarší obce na Příborsku. Již více než sedm století uplynulo od prvních
písemných záznamů názvu potoka "ab aqua Zedelniz" v roce 1267 a názvu vsi "media villa Sedlicz" v roce 1359.
Ve 12. - 14. století dochází k rozsáhlé kolonizaci.

Ubytování a restaurace
V obci je turistická ubytovna Sněženka a ubytování U Majky. Občerstvit se návštěvníci mohou v hospůdce
U Potůčku, restauraci Sněženka, snack baru u Majky, U Moniky, zámeckém parku a kavárničce.

Okolí a příroda
V obci je lokalita nazvaná Sedlnické sněženky. Milion let tento bílý zvoneček, často ještě pod sněhem,
vykvétal na březích Sedlničky a ohlašoval, že jaro je tu. V posledním století, zvláště desetiletích, se
výskyt sněženek rychle snižuje. Ničí je orba, chemizace.

Současnost obce
Chloubou obce je dobře vybavená základní i mateřská škola, tělocvična se saunou, možnosti
ubytování, tenisové kurty, kuželna a kulturní a informační středisko s internetovou kavárnou, knihovnou a
restaurací. Za lékařskou péčí musejí občané dojíždět.

Sportovní možnosti
Příznivci sportu i relaxace mohou využívat kuželnu, tělocvičnu, dětské hřiště, venkovní sportovní
areál, saunu, v létě je možné koupání a rybolov ve vodní nádrži Bartoňka.

Památky a zajímavosti
V obci je kostel sv. Michala. Dále je zde pomník, který tvoří několik velkých bludných kamenů spojených v
obelisk, na němž je bronzová deska s reliéfem jeho tváře a jménem Joseph Freiherr Eichendorff 1788 - 1857
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(Josef svobodný pán Eichendorff).

Doprava
V Sedlnici je autobusová i vlaková zastávka. Do obce vede silnice č. 46432.
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