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

Historie obce Sedlnice
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. Za vlády Přemyslovců k ní přispívají i hrabata
Huckeswagenů z Porýní a olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku. Dochází k osidlování Slezska i
severovýchodní Moravy. Vznikla mnohá biskupská léna. Pod hukvaldské panství patřila i Sedlnice
Manská.
Nejvýraznější stopu v dějinách obce zanechaly zvláště dva rody: Sedlničtí z Choltic a
Eichendorffové.Život v obci byl dán poměrně dobrými přírodními podmínkami, avšak zasahovaly zde i
vlivy okolního světa. Nevyhnuly se jí žádné války, které se přehnaly krajem. Zvláště hluboce se obce
dotkly události 30leté války (1618-1648), napolenských válek (1804-1815) i obou světových. Plundrování
statků, ničení úrody (Švédové v r. 1642 v obci) a nedostatek peněz na kontribuci (daň a dávky pro
válečné účely) způsoboval, že sedláci nemohli zaplatit, dluhy narůstaly. V zoufalství proto někdy
opouštěli grunty, obec chudla. Z té doby je známo 35 případů zpustlých usedlostí.Po zrušení roboty r.
1848 se v okolních městech začíná rozvíjet průmysl.
První světová válka (1914 - 1918) si vyžádala životy 40 sedlnických mužů. Rakousko-Uhersko se rozpadlo a
28. 10. 1918 vznikla Československá republika, do níž bylo zahrnuto i území Sudet. V Sedlnicích
převažovalo německé obyvatelstvo.
Po mnichovském diktátu (jednání Anglie, Francie, Německa a Itálie) v září 1938 bylo rozhodnuto o nás
bez nás vydat pohraničí Říši. Dne 10. 10. 1938 dochází k záboru tzv. páté kolony - Sudet, tedy i Sedlnic.
České rodiny i ze Sedlnic musí opustit své majetky. Z 2. světové války (1939 - 1945) se do obce nevrátilo z
fronty 106 Němců. 30. dubna 1945 byla osvobozena Moravská Ostrava. V Sedlnicích se bojovalo od 2. do 6.
května.
O odsunu Němců z pohraničí bylo rozhodnuto vítěznými mocnostmi (USA, SSSR, Anglie a Francie) v
Postupimi v roce 1945.
Tvář obce se v průběhu 50 let značně změnila, docházelo ke zvelebování a hodně se stavilo.
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