
Stanislav Ulman 

Stanislav Ulman se narodil 28. 2. 1934 v Příboře, v místní části Klokočov. Pochází ze 4 dětí. 

Jeho rodiče vlastnili statek, a tak musel už od útlého věku pomáhat doma, např. musel pást 

husy, nebo krávy. To vše ještě dříve než nastoupil do školy. Když byl ve třetí třídě, přišli k nim 

na statek Němci a oznámili jim, že se musí vystěhovat, stejně jako dalších 20 sedláků 

z Příbora. Celá rodina Ulmanových si musela hledat nové bydlení. Dočasný azyl jim poskytla 

rodina Hanzlíkových. Potom se díky tomu, že otec pana Ulmana uměl německy, dostali do 

Petřvaldu na Moravě. Bydleli na statku s dalšími čtyřmi rodinami z Příbora. V Petřvaldě 

absolvoval pan Ulman 4. a 5. třídu. Po válce se celá rodina vrátila zpět do Příbora na svůj 

původní statek. Vše museli budovat znovu, zvířata byla pryč, postupně je museli dokoupit. 

V roce 1950 musela rodina předat majetek do JZD a rodiče začali v JZD pracovat. 

Po absolvování základního vzdělání navštěvoval S. Ulman učiliště v Kopřivnici, vyučil se 

nástrojářem. V roce 1956 se S. Ulman oženil, se svou ženou mají tři děti a v roce 2016 oslavili 

diamantovou svatbu.  

V 60. letech pracoval v kotelně na sídlišti v západní části Příbora jako topič. Díky tomu získal 

pro svou rodinu třípokojový byt, který byl ale při povodních třikrát vytopen. Na konci 60. let 

se rodina přestěhovala do rodinného domu u dnešního památníku letců – k „letadlu“. 

Dlouhou dobu pracoval v závodě Tatra Příbor jako řidič. 

Mezi zájmy a koníčky pana Ulmana patřila práce v hasičském sboru. Jeho otec byl 

zakladatelem příborského hasičského sboru, a tak i pan Stanislav šel v jeho šlépějích. Od 15 

let byl aktivním členem organizace, účastnil se hasičských soutěží. Založil a vedl také jedno 

z ženských hasičských družstev. V družstvu byly především ženy – matky, a tak vždy před tím, 

než mohly jít cvičit, musely vyzvednout děti z jeslí a braly je s sebou. 

V současné době je pan Ulman v důchodu. Je stále aktivní, má rád turistiku, před několika 

lety se s manželkou vydal do Rakouských Alp. Je zapojen také ve vedení Klubu seniorů 

v Příboře. Velkou radost má ze své rodiny, rád tráví čas se svými dětmi, vnoučaty i 

pravnoučaty. 


