
Scénář k rozhlasové reportáži  
 
 

Otakar Hlavín - od sametové revoluce ke dvaceti letům 
starostování  
 
1 Lucie 
Otakar Hlavín byl v čele středočeské obce Líbeznice dlouhých 20 let. V době 
Sametové revoluce byl jedním z předních představitelů líbeznického Občanského 
fóra a aktivně se podílel na předání obecní samosprávy v Líbeznicích.  
 
2 Ema 
Prvním porevolučním starostou se stal v 41letech, hned v roce 1990. Funkci opustil 
po obecních volbách 2010, ve kterých už nekandidoval. Otakar Hlavín vypráví, jak 
probíhala sametová revoluce v Líbeznicích.  
 
(8:33 - 9:32) 59” 
No vlastně tak jako po celé republice tady vznikaly místní buňky občanského fóra, 
což byla taková platforma lidí, kteří si nepřáli totalitu a chtěli to nějak změnit. No a 
tady v Líbeznicích taky vznikla taková buňka a vznikaly i na pracovištích, tam kde se 
někdo podepsal pod to programové prohlášení občanského fóra tak se stal jakoby 
členem toho hnutí. Potom v roce 1990 když byly napřed volby do parlamentu, pak 
byly i volby komunální, a tam jsem potom byl zvolen jednak členem zastupitelstva a 
pak mě zastupitelstvo zvolilo starostou a tak jsem se vlastně dostal jakoby do 
politiky. 
 
3 Klára 
První kroky ve funkci starosty nebyly vůbec jednoduché. Bylo zapotřebí zejména 
zabezpečit provoz obce. Postupně se dařilo sehnat finanční prostředky i na 
investiční akce, obec dostala novou kompletní kanalizaci, vodovod, do Líbeznic byl 
zaveden plyn, opravovali se místní komunikace, novou podobu dostal střed obce a 
mnoho dalších projektů. Práce to byla více než zajímavá.  
 
(12:18 - 12:45) 27” 
Nejvíc mě bavilo to, že to byla různorodá práce, že jsem nikdy nevěděl vlastně co 
přesně ten den budu dělat, mohl jsem si vlastně sám určovat náplň. Neměl jsem 
žádného přímo vedoucího, kterému bych se měl zodpovídat z toho co jsem udělal, 
ale měl jsem zastupitelstvo, to samozřejmě kontroluje, jestli dělám to, co oni chtějí. 
 
 
 
4 Veronika 
 



 
Při téhle spoustě staveb mu pomohly zkušenosti z bývalého povolání projektanta. 
Obec se za dlouhých 20 let starostování Otakara Hlavína změnila k nepoznání. Za 
svoji práci pro obec a její občany bylo panu starostovi uděleno první porevoluční a 
zatím jediné čestné občanství obce. Co vlastně toto ocenění pro pana Hlavína 
znamená?  
 
(16:06 - 16:39) 33” 
Je to čest samozřejmě pro člověka a je to taky trochu jako ocenění za to, že člověk 
se o něco snažil, a že to dokázal někdo jako ocenit. Řek si ano, udělali tady kus 
práce a náleží mu čestné občanství. A taky se to dá použít i na zasedání 
zastupitelstva. Tak tam můžu do toho nějak i promlouvat což úplně všichni nemůžou. 
 
5 Lucie 
Říká s humorem a nadsázkou Otakar Hlavín. 
Pro Příběhy našich sousedů Klára Konvičková, Lucie Kovářová, Ema Křížková a Veronika 
Pokorná.  
 
 
 


