
Životopis Jaroslava Stará

Paní Jaroslava Stará se narodila 17. 2. 1936 v Lounech. V té době žili její rodiče Jan a Božena 
Raškovi v obci Pátek nad Ohří se starší sestrou Alenou u matčiných rodičů. Dva měsíce po 
jejím narození její matka zemřela a péči o ní převzala maminčina matka a její babička 
Františka Janichová.

V roce 1938 se její otec znovu oženil a odstěhovali se do Libochovic. Dostali se spolu se 
sestrou Alenou do péče nové matky Marie. Nová matka o ně pečovala vzorně a s láskou, 
kterou předala i jejich dětem, tedy jejím vnoučatům. Když jí byly 3 roky, začala chodit do 
mateřské školy, odkud přešla do první třídy libochovické obecné školy. Začala cvičit 
v Sokole.

Ve svém dalším vzdělávání pokračovala na libochovické měšťanské škole. Po ukončení 
měšťanské školy se rozhodla pokračovat ve studiu. Složila zkoušky a byla přijata na 
pedagogické gymnázium se sídlem v lázeňském městě Teplice. V roce 1959 se provdala za 
Václava Starého, který pracoval jako elektrotechnik v SECHEZE Lovosice.                          
V roce 1962 se jim narodila dcera Jana.

V Klapém se zapojila do veřejného života jednak v Sokole, ale větší měrou ve výboru 
Československého svazu žen, kde organizovala kulturní život (poznávací autobusové zájezdy
po republice, návštěvy divadel, založení pěveckého souboru apod.). Poté dostala nabídku, 
aby pod podmínkou studia, přestoupila do Zvláštní školy v Libochovicích, což přijala a při 
zaměstnání vystudovala na PF UK v Praze speciální pedagogiku. Na Zvláštní škole učila a 
později převzala řídící funkci až do roku 1992, kdy odešla do důchodu. Pro nedostatek 
učitelů učila jako brigádnice ještě dva roky. Po odchodu do důchodu se aktivně zapojila 
v divadelním spolku „Scéna“ Libochovice a vstoupila do Spolku pro obnovu židovského 
hřbitova. Letos to bude již po několikáté, kdy se pořádá „Vzpomínkové odpoledne na 
libochovické židovské obyvatelstvo“, a to na místě staré zřícené synagogy.

V roce 2019 s manželem oslavili 60 let společného života. V současné době byla ze 
zdravotních důvodů přijata do péče Domova důchodců Libochovice, kde ji rodina 
navštěvuje, jednou za týden ji odvezou na prázdniny domů, kde si společně popovídají. 


