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Všechna městečka a vesničky, včetně těch nejmenších, mají své dějiny a 

řada z nich se také mohla pochlubit lidmi, kteří se jejich historií zabývali. Jednou z 
takových osobností byl nepochybně i řídící učitel a zasloužilý vlastivědný pracovník 
Franz Steinko z Horní Stropnice.  Franz Steinko se narodil 23. března 1850 v 
Rychnově nad Malší, kde vlastnil jeho otec Josef hospodářství. Steinko vychodil ve 
svém rodišti obecnou školu, absolvoval českou měšťanku v Týně nad Vltavou, dále 
hlavní školu a tři třídy u piaristů v Českých Budějovicích. Vzápětí se rozhodl pro 
dvouleté studium na českobudějovickém učitelském ústavu a roku 1869 mohl 
konečně nastoupit jako podučitel v Kaplici s ročním platem 140 zlatých. O rok 
později ještě složil zkoušky učitelské způsobilosti, což mu nestačilo, a proto navíc 
vystudoval vyšší hospodářský učitelský ústav v Děčině - Libverdě.  
       Velmi  významným ve Steinkově životě se stal rok 1881. Tehdy totiž nastoupil 
coby řídící učitel na čtyřtřídní obecnou školu v Horní Stropnici, v malebném 
městečku v podhůří Novohradských hor. V témže roce se v novém působišti také 
oženil s Aloisií (1856-1927), dcerou místního učitele Emanuela Ladenbauera, s níž 
měl celkem tři děti - Berthu, Roberta a Luisu.  
      Steinkova činnost ve Stropnici se rozhodně neomezila jen na školní práci. Pan 
řídící založil školní muzeum, lidovou knihovnu, stál u zrodu místního okrašlovacího 
spolku, Německého hospodářského spolku pro Stropnici a okolí, či při vzniku 
Raiffeisenky. V roce 1888 byl z jeho iniciativy zřízen na stropnickém náměstí tzv. 
,,Kaiserpark“,  v němž pak o deset let později odhalil spolu s tehdejším starostou 
Augustem Hauptmannem pomník císaře Františka Josefa I.  Steinko se brzy stal 
uznávanou osobností v celé oblasti, řadu let zastával i funkci předsedy místní 
odbočky Böhmerwaldbundu, byl členem mnohých dalších sdružení. Roku 1899 mu 
dokonce  c. a k.  ministerstvo kultu a vyučování udělilo za příkladnou péči o školu 
nepříliš častý titul ředitele.        Steinkovy schopnosti se nepřehlédnutelně projevily 
v oboru regionální historie. V Horní Stropnici pečlivě vedl školní kroniky, brzy po 
příchodu sem začal psát objemnou ,,Ortschronik von Strobnitz“, která po dokončení  
čítala 1159 stran. Franz Steinko vydal i dvě tištěné publikace,  a sice ,,Gedenkbuch 
des Marktes Strobnitz“ a ,,Nachträge zum Strobnitzer Gedenkbuch“. Za velký přínos 
lze pokládat založení stropnického kulturně - historického muzea v březnu l906, jež 
shromažďovalo nejrůznější předměty a archiválie z okolí. Steinko též uspořádal 
obecní archiv a těšil se úspěchům na regionálních  výstavách.  
      Za svou neúnavnou píli a prospěšnou práci dostal roku 1909 od císaře zlatý 
záslužný kříž, v roce 1929 dokonce obdržel papežské vyznamenání  Bene merenti. 
Současně jej poctilo svým čestným občanstvím několik obcí: Horní Stropnice 
(1908), Dlouhá Stropnice (1909), Svébohy  a Chlupatá Ves (1922) a Šejby (1929).  
      Po skončení první světové války, během níž aktivně pomáhal raněným vojákům 
a jejich rodinám, odešel do penze, ale síly ho rozhodně neopustily. Ještě v 79 letech 
neváhal proletět se ve Vídni letadlem! Jeho plodný život se uzavřel až 10. června 
1934 v Horní Stropnici, kde byl rovněž pohřben.  
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