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     První písemná zmínka o Studnici pochází z roku 1438. V té době byl majitelem Studnice Jan 
Straka z Nedabylic. Obec vznikla kolem poplužního dvora obklopujícího ze tří stran tvrz. Strakové z 
Nedabylic drželi Studnici do pobělohorských konfiskací v roce 1638. V letech 1672-1683, 1729-
1742 a 1785-1848 je součástí náchodského panství. Po zrušení poddanství byla v roce 1849 
Studnice sloučena pod obec Kleny. Roku 1880 se osamostatnila a postupně k ní byly připojovány 
další obce, naposled v roce 1990 se dobrovolně připojily obce Starkoč a Všeliby. V současné době 
ke Studnici náleží Zblov, Třtice, Řešetova Lhota, Pastviště, Bakov, Všeliby a Starkoč. Rozloha obce 
je 1050 ha a počet obyvatel přesáhl v letošním roce 1000 obyvatel. 
 
      V roce 1999 se Studnice stala iniciátorem založení mikroregionu „Sdružení obcí 1866“, jehož 
členy se staly obce Červená Hora, Provodov - Šonov, Vysokov a Žernov. Při transformaci k 
1.1.2002 na „Svazek obcí 1866“ přistoupila ještě obec Slatina nad Úpou. Činnost Svazku je velmi 
rozmanitá, od podpory turistického ruchu (výstavba Žernovské lávky přes Úpu v Ratibořicích, 
cyklostezky s odpočívadly) přes kulturní akce (Pohádkový les, Sousedské veselice) a sportovní 
akce (Žernovský bajk) k vydávání „Sezonních novin mikroregionu“. 
 
      Naše obec rovněž využila v roce 2001 možnost získat dotaci od Ministerstva kultury ČR v rámci 
programu VISK na akci „Knihovny pro veřejnost – zejména pro mládež“. Dotace činila 61 000,- Kč a 
umožnila vybavit knihovnu ve Studnici a v Řešetově Lhotě počítačem, tiskárnou a přístupem na 
internet, kde má veřejnost a zejména mládež za minimální poplatek možnost seznámit se s 
internetem a využívat ho. K dalšímu rozšíření moderních informačních technologií v obci došlo v 
roce 2005, kdy obec získala dotaci z evropských fondů na akci „Bezdrátový internet a rozhlas“. Z 
této dotace byla dovybavena výpočetní technikou naše základní škola a obecní úřad a zároveň bylo 
umožněno připojení 112 uživatelů na bezdrátový internet a 282 domácností na bezdrátový rozhlas. 
Dnes již internet využívá 122 uživatelů a je možné konstatovat, že první osvěta vyšla opět z našich 
knihoven. O tom, že pracují dobře, svědčí i ocenění „Nejlepší knihovna v kraji“ z roku 2003 a 
ocenění knihovníka p. Antoše z Řešetovy Lhoty „Čestným uznáním Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků České republiky“. K dalším aktivitám našich knihoven patří pravidelná 
rubrika v obecním zpravodaji - „Knihy a dokumenty hovoří“, vyhledávání knih a článků o historii 
obce, výstřižková služba se zaměřením na turistiku, vědu a techniku, přírodu a ekologii. Podstatně 
se rozšířila i spolupráce s Městskou knihovnou v Náchodě a rovněž i služby výpočetní techniky v 
našich knihovnách. Stalo se i pravidlem, že naše knihovny alespoň jednou ročně navštíví zájezd 
knihovníků z jiného regionu, a nejen v knihovnách, ale i v obci se máme čím pochlubit. 
 
      V roce 2004 stál Svazek obcí 1866 u zrodu smlouvy, která umožnila nastartování významného 
a dlouhodobého procesu, zavedení evropského programu „L E A D E R“ na území našeho regionu. 
Náš svazek společně se svazky Úpa a Metuje se dohodly na spolupráci a v prosinci 2004 uzavřely 
smlouvu „Partnerství mezi Úpou a Metují“. Svazek obcí 1866 podal žádost o grant na Ministerstvo 
zemědělství ČR a v roce 2005 obdržel dotaci 480 000,-Kč na osvojování zkušeností a založení 
Místní akční skupiny. Vzniklo nové občanské sdružení MAS Mezi Úpou a Metují, jehož cílem je 
všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje venkovského prostoru, zaměřená především na 
nové formy zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a posílení místního ekonomického 
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prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví. 
 
      Redakční poznámka: 
O knihovně ve Studnici a Řešetově Lhotě naleznete další informace např. v článku: Jak se pozná 
dobrá knihovna a obec? - http://unas.svkhk.cz/pdf_archiv/0169.pdf . 
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