
Životopis Otakar Hlavín 
 
Otakar Hlavín se narodil 12. března 1949 v Praze. Chodil do základní školy 
v Resslově ulici. Otec byl vedoucím ruční sazárny a matka pracovala v novinách 
Lidová demokracie. Mezi jeho koníčky v mládí patřila hudba, hraní na kytaru a sport, 
například cyklistika. 
 
V dětství chtěl pracovat v zoologické zahradě jako ošetřovatel. Nakonec ale 
vystudoval střední průmyslovou školu strojnickou v Karlíně. Již během 
středoškolských studií, na lyžařském kurzu, potkal svoji budoucí ženu Libuši, kterou 
si vzal v roce 1974 a vychovali spolu dceru Libuši.  
 
Po maturitě na střední škole Otakar Hlavín nastoupil jako konstruktér do Technické 
ústředny spojů v Holešovicích, kde se podílel na konstrukci technického vybavení 
pro pošty a komunikace.  Bylo to v srpnu 1968.  Zde pracoval až do roku 1989. Poté 
pracoval jeden rok v konstrukční kanceláři Výzkumného ústavu strojírenského 
spotřebního zboží v Nuslích.  
 
Do Líbeznic se Otakar přestěhoval v 1975. S manželkou hledali rodinný domek 
kousek za Prahou. Líbeznický se jim velmi líbil, byl ale ve špatném stavu, a tak další 
léta manželé Hlavínovi věnovali jeho rekonstrukci.  
 
V roce 1989 nastal velký obrat v životě Otakara Hlavína. Aktivně se zapojil do 
událostí Sametové revoluce, a to jak na celorepublikové úrovni, tak v Líbeznicích. 
Zde spoluzakládal místní Občanské fórum a kandidoval do zastupitelstva v prvních 
svobodných komunálních volbách v roce 1990.  Zastupitelstvo obce ho poté ve 
stejném roce zvolilo starostou Líbeznic, kterým byl dlouhých 20 let.  
 
Ve funkci starosty se mu podařilo vybudovat základní infrastrukturu Líbeznic, která 
zde chyběla. Obec byla plynofikována, byla vybudována kanalizace i zbrusu nová 
vodovodní a telefonní síť. Podařilo se také revitalizovat kompletní centrum obce. 
Zejména vybudování kanalizace bylo zásadním počinem, neboť předtím polovina 
obec musela platit stočné a druhá fekální vozy, což velké většině občanům ztěžovalo 
život. 
 
Starostování byla velmi různorodá práce, každý den byl jiný, každý den vznikaly 
nové věci. Právě různorodost bavila Otakara Hlavína na práci starosty nejvíce.  
 
V roce 1992 složil Ota i státní zkoušku z anglického jazyka a v dnešní době se 
zabývá jeho výukou. Je také jediným porevolučním čestným občanem Líbeznic. 
 
 
  


