
Životopis – Jan Monsport 

Jan Monsport se narodil 27. 3. 1944 v Příboře, v malém městě Moravskoslezského kraje. 

Dětství prožil společně s 11 sourozenci v domě, který postavil po 2. světové válce jeho otec. 

Jako jediný ze sourozenců zůstal v rodném domě, kde bydlí doposud.   

Pan Monsport studoval na gymnáziu a v roce 1961 maturoval. Během studia pracoval na 

brigádách v JZD a během prázdnin měl na starosti společně s maminkou 24 krav. Po maturitě 

měl jít na zemědělskou školu v Moravském Berouně, ale na studium nenastoupil. Jeho cesty 

směřovaly k technice a začal pracovat v automobilce Tatra, kde zůstal až do roku 1990. 

Pracoval jako materiálový referent, nástrojář, plánovač technolog, vedoucí mistr. I přesto, že 

měl maturitu na gymnáziu, chybělo mu technické vzdělání, které si doplnil druhou maturitou 

na střední průmyslové škole v Kopřivnici v roce 1971.  

Po sametové revoluci se stal na dvě volební období místostarostou města Příbora. Zaměřil se 

hlavně na péči o městskou památkovou rezervaci (v té době se začalo opravovat náměstí, 

fasády na měšťanských domech) a i on má zásluhu na zrestaurování piaristického kláštera 

v Příboře, který je dnes příborskou chloubou. Po odchodu z radnice pracoval ve vojenském 

závodě v Šenově a v roce 2005 odešel do důchodu. 

Pan Monsport má velkou rodinu. Ve svých dvaadvaceti letech se v roce 1967 se oženil, 

s manželkou vychovali 5 synů, má 17 vnoučat a 1 pravnouče a velmi rád s nimi tráví svůj čas. 

Jeho koníčkem byla vždy hudba, rád zpíval – v kostele i ve sboru Ondráš. K hudbě vedl i své 

syny, kteří dnes hrají na různé nástroje – např. na varhany. Také rád navštěvoval divadlo 

v Ostravě a další kulturní akce. Po svých rodičích převzal tradici zvonění a péči o věžní hodiny 

ve farním kostele, v této činnosti pokračuje dodnes. 

V roce 2016 obdržel pan Monsport Cenu města Příbora za práci v příborském veřejném 

životě. 

 


