
ŽIVOTOPIS JOSEFA LEXY

Josef Lexa se narodil 31. 3. 1936 jako jediné dítě manželům Lexovým v dnes již zaniklé obci

Temelínec. Pochází ze zemědělsky založené rodiny. Jeho rodina měla drobné hospodářství a

asi 7 hektarů pole. Otec byl vyučený kovář a bednář, později působil v JZD. 

VZDĚLÁNÍ:

V roce 1942 nastoupil pan Lexa do první třídy v sousední vesnici Křtěnov. Druhou třídu však

vychodil v Temelíně.  Navštěvoval také tzv. měšťanku a gymnázium na Malé Straně v Týně

nad Vltavou.  Cesta  do  Týna  nebyla  vůbec  jednoduchá.  Většina  dětí musela  jít  pěšky  do

Temelína a z Temelína jet vlakem do Týna. Po maturitě odešel pan Lexa do Prahy, kde v roce

1960 úspěšně zakončil inženýrské studium na VŠ zemědělsko-ekonomické. 

PRÁCE:

Jak to bylo v této době zvykem, téměř každý po ukončení studia získal tzv. umístěnku. Pan

Josef Lexa ji získal do Českých Budějovic na místní okresní výbor na zemědělský odbor. Po

měsíci nastoupil na vojenskou základní službu, kterou strávil až do roku 1962 na bechyňském

letišti jako mechanik proudových stíhacích letounů. Poté se opět vrátil zpět na okresní výbor,

kde se propracoval až do výrobní zemědělské správy, kde se řídily státní podniky. Po roce

1969 vystřídal postupně několik oddělení. Okresní statistiku zemědělského úseku, nevýrobní

sféru a krajskou statistiku.  Po Sametové revoluci byl jmenován ředitelem krajské statistiky.

Zde pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 2000. 

RODINNÝ ŽIVOT:

Rok 1963 patřil k jednomu z nejvýznamnějších milníků života pana Lexy, byl to rok jeho 

svatby. S manželkou žili v Purkarci v domě po spisovateli Horkém. Po dvou letech od svatby 

se jim narodila první dcera Ivona a o několik let později přišla na svět i druhá dcera Monika. 

V roce 1972 začali stavět dům ve Starých Hodějovicích, kam se následně roku 1975 celá 

rodina přestěhovala.  Díky své pracovitosti a zručnosti byl pan Lexa schopen postavit dům 

sám, čímž hodně ušetřili, a mohli tak s manželkou hodně cestovat. Procestoval téměř celou 

Evropu (Slovensko, Jugoslávii, Španělsko, Itálii, Anglii, Francii…). V roce 2018 přišel o svou 

milovanou manželku, kter pro něj byla celý život obrovskou podporou. S manželkou měli 

stejné zájmy a jedinečný vztah plný lásky a porozumění, často na ni vzpomíná.

Vzhledem k době, ve které vyrůstal, je pro pana Lexu nejdůležitější přímost, zásadovost a 

důslednost. Nikdy nepodporoval lež ani šejdířství. I ve svém vysokém věku je schopný si vše 

obstarat, vaří, a dokonce i peče. V současné době žije v domě sám. Pan Lexa se do svého 

rodiště rád vrací a vzpomíná. Možná právě proto se snaží udržovat kontakt se svými 

vrstevníky. Jednou za rok se scházejí rodáci z Temelínce ve Křtěnově na pouti na sv. Prokopa 

a vzpomínají na jejich milovaný Temelínec a na zážitky spojené s vyrůstáním v této zaniklé 

vesnici. 


