Jaroslav Mikoláš – stručný životopis
Narodil se 4. března 1938 v Praze. Ještě v témže roce se jeho rodina
přestěhovala do Mladé Boleslavi, kde jeho otec sehnal zaměstnání jako
prodavač v obchodě se střižním zbožím. Maminka byla v domácnosti. Začala
druhá světová válka a okupace naší republiky Německem. V souvislosti s tím byl
jeho otec „totálně nasazen“ v místní továrně ŠKODA. Ještě koncem války začal
pan Mikoláš chodit do školy, do první třídy. I další čtyři ročníky tehdejší
„Obecné školy“ absolvoval v Mladé Boleslavi. To už bylo po osvobození, po roce
1945. Chodil do tělovýchovného spolku SOKOL a zúčastnil se v r. 1948 XI.
všesokolského sletu v Praze.
Začalo znárodňování soukromého majetku a v souvislosti s tím jeho otec
ztratil zaměstnání. Nové našel v Odoleně Vodě, a tak se jeho rodina, početnější
o sestru Alenu, přestěhovala do Odoleny Vody. Zde začal chodit do „měšťanky“,
dnes druhý stupeň základní školy. Tu ukončil v r. 1953 „závěrečnou zkouškou“
(podle tehdejších předpisů) a po prázdninách začal studovat na Vyšší
průmyslové škole v Praze. Od dětství zkoušel různé druhy sportu. V době
dospívání zvítězila lehká atletika, které se věnoval i během základní vojenské
služby, kterou absolvoval v Pražské DUKLE.
Po vojně nastoupil do zaměstnání v továrně PRAGA, kde pracoval jako
technolog. V r. 1964 změnil zaměstnání, přešel do závodu AVIA do odboru
technické kontroly. V r. 1967 se oženil. V r. 1970 se manželce Růženě narodil
syn Petr a o pět let později dcera Jana. Mezitím v r. 1971 opět změnil
zaměstnání, pracoval manuálně na montáži senážních věží. Tam skončil v r.
1973 a až do r. 1990 pracoval v projekci Generálního ředitelství Kovohutě. Pak
nastoupil do Technických služeb v Odoleně Vodě a v roce 1995 přešel k firmě
A.S.A, to byla skládka komunálního odpadu v Ďáblicích.
V r. 1998 odešel do důchodu a později ještě několik let pracoval u
Středočeských vodáren jako odečítač spotřeby vody. Celý život se zajímal o
sport, baví ho hudba, trochu čte a občas něco „kutí“. I když ho politika nikdy
moc nezajímala, byl po dvě funkční období členem místního zastupitelstva
v Odoleně Vodě.

