
F. Šustek - fotografi e z tabla učitelů LŠU v Odrách, 21. 1. 1987
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František Šustek: ke stému výročí narození

Bývalá selská usedlost č. 21 ve Spálově postavená v letech 1878-1881. Perokresba Emila Přikryla z roku 1988 k příležitosti výročí 250 let rodové držby rodu 
Šustků na této usedlosti.

Životní příběh Františka Šustka začal v neděli 
26.  července 1914. Do začátku 1. světové války chyběly 
dva dny, svět se řítil do válečného konfl iktu nebývalých 
rozměrů. Start do života to nebyl zrovna optimistický.

Sudičky mu však daly do vínku hudební nadání, or-
ganizační schopnosti, vytrvalost, píli a především lásku 
k rodnému Spálovu a jeho okolí. Devízy, které František 
Šustek dokázal i v těžkých údobích 20. století přetavit 
v dílo, které může být pro mnohé inspirací a z něhož mo-
hou čerpat další vlastivědní badatelé, a zasel lásku k hud-
bě mezi desítky dětí z jeho souborů.

Spálovsku zasvětil celý svůj život jako učitel, vlastivěd-
ný pracovník a hudebník – to byly tři hlavní role F. Šustka.

Ve svém životopise píše, že to byl rodový impuls, volání 
rodu, které ho vedly k tomu, že se rozhodl stát se učitelem.

České Spálovsko bylo bohaté na vlastivědné 
pracovníky. Jeho vzorem pro vlastivědnou práci mu 
byl učitel a buditel Spálovska Vilibald Ševčík a rovněž 
luboměřský písmák a kronikář Rudolf Mík, který na něj 
zapůsobil v r. 1932 přednáškou u příležitosti 100. výročí 
povýšení Spálova na městečko.

Kořeny jeho zájmu o hudbu se nacházely doma na sel-
ském gruntě č. 21, neboť vyrůstal v rodině, kde oba rodi-
če zpívali a kde byl od dětství veden k hudbě. Postupně 
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Závěrečné ústní zkoušky na střední škole v Odrách, 11. 6. 1952.

Orchestr ČSM v Odrách v Dělnickém domě, 27. 11. 1953. Foto: K. Hrnčíř.

zvládnul hru na housle, klavír, cello, trombón, klarinet, 
saxofon, akordeon a na další běžné hudební nástroje.

Po absolvování obecné školy ve Spálově, měšťanské 
školy ve Vítkově a Státního učitelského ústavu složil 
v roce 1934 maturitu a v letech 1936 a 1940 zkoušky uči-
telské způsobilosti pro školy obecné ve Slezské Ostravě 
a pro školy měšťanské v Hradci Králové. Po maturitě 
učil na školách v Jablunkově, v Oseku u Lipníka n. Beč-
vou a v Zámrskách u Kelče. V l. 1936–1938 vykonal vo-
jenskou službu a poté učil porůznu v Čechách a v letech 
1939–1946 na několika školách v Praze.

V roce 1942 se oženil s Marií Adélou Peringerovou, se 
kterou vychoval tři dcery. Po válce stál u zrodu měšťanské 
školy ve Spálově a české měšťanské školy v Odrách. Po 
návratu z Prahy učil ve Spálově, ve Vítkově a v Odrách.

Po návratu z totálního nasazení v roce 1945 působil 
na národních i hudebních školách ve Spálově, Odrách, 
Vítkově a v Jistebníku. Právě jeho zásluhou vznikla ve 
Spálově měšťanská škola, která byla otevřena jen pár 
dnů po konci války 14. května 1945.

Pionýrská dechová hudba ZŠ Spálov, 1. 6. 1987.

Zkouška orchestru v Odrách.
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Návštěva v „kulturní jizbě“ u Eduarda Míka, Luboměř č. 92. 
Zleva: F. Šustek, Bohumil Mík, paní Čechová, Eduard Mík a Rudolf Maršálek

V letech 1954–1956 působil jako inspektor kultury 
při tehdejším ONV ve Vítkově. V l. 1957–1959 byl ředi-
telem školy ve Spálově a poté se věnoval své další lásce 
– hudbě. V roce 1961 stál u zrodu pobočky Lidové školy 
umění v Odrách, která byla zřízena právě v jeho rodném 
Spálově, kde také učitelsky působil.

Téměř všude, kde učitelsky působil, úspěšně zakládal 
nebo vedl žákovské orchestry. Proto taky v l. 1959–1965 
učil na LŠU ve Vítkově a v Odrách. V roce 1965 se vrátil 
učit do Oder, v letech 1966–1969 učil ve Spálově a od 
roku 1969 do svého odchodu do důchodu působil jako 
zástupce ředitele v Jistebníku. Ve Spálově i v Jistební-
ku založil žákovské dechové orchestry a poslední dětský 
dechový soubor vedl ve Spálově pod tehdejším JZD Prů-
kopník ještě v letech 1978–1990.

Jako muzikant se věnoval rozvoji hudebního života 
a dění, připravoval hudební akce k jubileím význačných 
skladatelů při různých společenských a kulturních vý-
ročích. Jako pedagog má zásluhu na celkovém rozvoji 
vzdělanosti obyvatel našeho regionu.

František Šustek byl nejen dobrým hudebníkem, ale 
především vlastivědným pracovníkem s úctyhodnou pu-
blikační, kulturně výchovnou a organizační činností.

Vlastivědě a národopisu se věnoval od studentských let. 
Již od r. 1931 si začal pořizovat výpisky z literatury a prame-
nů. Po násilném přičlenění Spálovska do Sudet stál v roce 

1942 u zrodu Vlastivědného kroužku „Oderské vrchy“ ve 
Spálově a „Kroužku rodáků ze Spálovska“ v Praze. Přiči-
něním F. Šustka vycházel ve Spálově v letech 1947–1950 
časopis „Oderské hory“, ve Vítkově byl při muzeu v letech 
1958–1961 výkonným redaktorem vlastivědného časopisu 
„Vítkovsko“ a opět ve Spálově v letech 1969–1972 založil 

František Šustek a Olga Michalíková na sběru písní a tanců u Marty 
Míkové, Spálov č. 15. Foto O. Weiner, 18. 8. 1955.

František Šustek u vchodu do Skalního sklepa v Odrách v r. 1986. 
Foto Stanislav Šindler.
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Pamětní deska F. Šustka na Základní škole ve Spálově.

Učitelský sbor ZŠ Spálov, 5. 6. 1987. 
Sedící zleva: Dana Klezlová, Jiřina Peprná, Libuše Maršálková, Eva Gebauerová, Jana Popová, Anna Bazalová.
Stojící zleva: Miroslav Richter, Jiljí Šimíček, Jan Černý, František Šustek, Vladimír Busek

vlastivědný zpravodaj „Oderské vrchy“. Je veliká škoda, že 
vydávání všech těchto časopisů bylo úředně znemožňováno 
a posléze i zastaveno. Zásluhou nezměrné houževnatosti, 
úsilí a pracovitosti Františka Šustka se po r. 1991 podařilo 
vydávání „Oderských vrchů“ obnovit.

Společně s Olgou Michalíkovou sbíral a zapisoval staré 
spálovské tance, které byly prvně využity ve Vítkovském 
souboru Moravica. Po celý svůj život se též věnoval spe-
cifi ckému spálovskému nářečí a podrobně též dokumen-
toval větrné mlýny, na něž bylo Spálovsko dříve bohaté. 
Přispíval do časopisů Záhorská kronika, Oderské hory, 
Slezský sborník, Vlastivědný věstník moravský, Oderské 
vrchy, Novojicko, Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín, 
Zpravodaj genealogů a heraldiků Ostrava a Vlastivědné 
listy Severomoravského kraje a drobnými zprávami do 
dalších časopisů, týdeníků a deníků. Spolupracoval se spi-
sovatelem Václavem Kaplickým na knize „Nalezeno prá-
vem“, čerpající historickou látku ze Spálovska.

I po své sedmdesátce se ochotně dělil o své vědomosti 
se zájemci o vlastivědu na četných besedách a přednáš-
kách a slovem provázel poznávací zájezdy, které byly 
pořádány vlastivědným kroužkem. Obecní zastupitelstvo 
ve Spálově u příležitosti oslav osmdesátin udělilo F. Šust-
kovi čestné občanství obce za „celoživotní práci na úseku 
školství, místní kultury a vlastivědy“. Fráňa, jak mu říkali 
přátelé a známí, si toto ocenění jistě plně zasloužil.

Životní příběh F. Šustka se uzavírá v pondělí 
12. července 1999, kdy umírá ve věku nedožitých 85 
let. Jeho odchod znamenal bolestnou ztrátu zejména pro 
obyvatele a vlastivědné pracovníky ze Spálovska a oko-
lí, jeho celoživotní působnost však významně uvedenou 
oblast přesahovala.

Radim Jarošek

Fotografi e: archiv Muzejního spolku Rolleder – Odry, o. p. s.
      archiv Kamily Ambrožové (vnučka F. Šustka) 
     archiv ZUŠ Odry


