
Iva Stolaříka nezastavili nacisté, ani komunisté
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Skvělý ostravský muzikolog, etnograf a folklorista byl za války členem partyzánské skupiny
Jan Žižka.

Významná osobnost

Ostrava – PhDr. Ivo Stolařík, CsC., Dr. h. c., vynikající muzikolog, etnograf a folklorista –
čestný občan města Ostravy – je charakteristickou osobností našeho regionu.
Poznamenala ho doba německé okupace, ale i komunistický režim. Navzdory tomu v
minulém století silně ovlivnil hudební život Ostravska. Působil jako redaktor Ostravského
rozhlasu, umělecký ředitel Státní filharmonie Ostrava, dirigent, sbormistr, sběratel
lidových písní či hudební teoretik.

STOLAŘÍK A ODBOJ

Jako velké opomenutí se jeví fakt, že při předávání čestného občanství Ostravy v roce
2001 nebyl vzpomenut úsek Stolaříkova života, kdy se aktivně zapojil do protinacistického
odboje. Napravil to ministr obrany, který ho povýšil do hodnosti podplukovníka. Ivo
Stolařík se narodil v Přívoze roku 1923 a už během studia na gymnáziu byl aktivní v
mnoha směrech. Cvičil v Sokole, v Husově sboru Československé církve dostal možnost
hrát na harmonium, zkoušel práci sbormistra a také pilně dirigoval. Po zkoušce dospělosti
na přívozském gymnáziu začal pracovat v Dole František jako vozač a přitom dál
EXKLUZIVNĚ muzicíroval; vysoké školy byly v té Jen v tištěném době zavřeny. V roce 1943
se Deníku stal jedním z nejmladších členů ostravské ilegální organizace Jan Žižka (předtím
Bílá lvice). Ivo Stolařík se bez váhání zapojil do odboje, opatřoval důlní trhaviny. Dokázal
to přesto, že německá správa dolu přísně evidovala každý gram důlních náloží. Střelmistři
však uměli nějaké nálože „ušetřit“. Tajně je pronášel za bránu a předával dalším spojkám.
Tito lidé měli štěstí, protože patřili k málu skupin, které dlouho nebyly odhaleny. V čele
této skupiny stáli někdejší vojáci poručík Josef Čapka z Paskova, poručík Josef Ichnovský z
Dolu František v Přívoze a poručík Josef Bařína, železniční úředník v Ostravě. Bez
Stolaříkova dynamitu se ovšem diverzní akce nedaly uskutečnit. Nedaleko železniční
stanice Lískovec u Frýdku vykolejila po výbuchu lokomotiva a sedm vagonů. Ničeny byly
koleje a mosty. Výbuch u obce Velká na Hranicku zničil vysokonapěťové elektrické vedení.
V mnoha podnicích se kvůli tomu zastavila nebo omezila vý- EXKLUZIVNĚ roba. To už Jen
v tištěném gestapo vědělo, že tr- zDeníku vlihavina pochází dolů na Ostravsku. Stolařík
pomáhal i jinak, rozná- šel peníze a potraviny rodinám s dětmi, EXKLUZIVNĚ jejichž otcové
byli v Jen v tištěném koncentráku. Němci se pomalu Deníku přibližovali k aktérům
sabotáží a na jaře 1945 byl Stolařík zatčen a odvezen do brněnského vězení v Kouničkách.
Válku přežil a po opuštění věznice se přihlásil do oddílu Svobodovy armády a účastnil se
osvobozovacích bojů o Kroměříž.

VŠESTRANNÁ OSOBNOST Po válce nastoupil do ostravského rozhlasu a dělal hlasatele,
reportéra, programového pracovníka, sbormistra, zkoušel práci činoherního režiséra.
Dostudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Pracoval pak i v televizi.



Ačkoliv nebyl členem KSČ, stal se v roce 1963 ředitelem Státní filharmonie Ostrava.
Ostravští filharmonici na zahraničních zájezdech sklízeli obrovské úspěchy. StB však
Stolaříka vytrvale sledovala, nakonec byl z funkce ředitele Státní filharmonie odvolán. Měl
ale štěstí, ředitel Valašského muzea v přírodě Jaroslav Štika ho přemluvil, aby přešel do
Rožnova. Stolařík se zde věnoval celoživotní lásce – etnografii a hudební folkloristice.
Štika svým vem dosáhl, že tento vyni- kající český muzikolog mohl přednášet na Ostravské
univerzitě. Ta mu v roce 2005 udělila čestný dokto- rát v oboru hudební teorie a
pedagogiky. Jako jediný tajně natočil magnetofonový záznam Petra Bezruče, objevil le-
gendární zpěvačku lidových písní Jarmilu Šulákovou. Ať byl z vůle osudu nebo z
politických důvodů přesunut na jakékoliv místo, vždy úžasným způsobem vynikal. V
odboji i v kultuře. Zemřel 11. ledna 2010. IVO STOLAŘÍK. Tento vynikající ostravský
muzikolog, pedagog, folklorista a etnograf byl v době protektorátu významným členem
odbojové skupiny Jan Žižka. 


