Dne 7. března 2022 si připomeneme nedožité 70. narozeniny PhDr.
Blaženy Przybylové, dlouholeté ředitelky Archivu města Ostravy.
Ostravská rodačka, absolventka archivnictví na brněnské univerzitě
(1975), svou pracovní kariéru zahájila jako archivářka Okresního
archivu v Blansku, poté nastoupila do Podnikového archivu
Železáren a drátoven Bohumín, kde působila do roku 1992.
V roce 1993 nastoupila do ostravského městského archivu, který
vedla od roku 1995 až do své předčasné tragické smrti v roce 2017.
Organizačně zajistila dokončení přístavby nového depozitáře a rekonstrukce historické budovy.
Z jejího popudu začala být intenzivně prezentována práce archivu na veřejnosti prostřednictvím
exkurzí, dnů otevřených dveří, přednášek a publikační činnosti.
Byla výkonnou redaktorkou sborníku Ostrava, redakčně zajišťovala vydávání Ostravského
kalendária, byla členkou redakční rady Vlastivědných listů, redakčního kruhu Archivního
časopisu, zasedala v komisích Rady města Ostravy atd. Angažovala se v práci České archivní
společnosti, jejíž místopředsedkyní byla v letech 2002 až 2008. Věnovala se výzkumu dějin
židovské komunity v Ostravě a problematice finančních institucí lidového peněžnictví.
Nelze nezmínit její pedagogické působení na Ostravské univerzitě. Své studenty seznamovala
s celou šíří archivní praxe a dbala na to, aby si odnesli vždy maximum prakticky využitelných
poznatků a dovedností. Její dlouholetou úspěšnou činnost v oblasti archivnictví ocenil ministr
vnitra v roce 2012, kdy ji udělil medaili Za zásluhy o české archivnictví při příležitosti jejího
životního jubilea.
Vždy se zajímala nejen o minulost, ale také současnost svého rodného města, i proto byla
jednou ze zakládajících osobností spolku Za krásnou Ostravu, v němž se angažovala až do své
smrti. V roce 2017 se stala členkou přípravného týmu oslav 750. výročí první písemné zmínky
o městě Ostravě a organizačně i autorsky zajistila putovní výstavu Od Petřkovické Venuše
k Dolní oblasti, redakčně připravila k vydání dvě publikace věnované dějinám města. Její náhlá
tragická smrt rozesmutnila všechny, kteří ji znali. Odešla nesmírně obětavá a hodná bytost, jejíž
nepřítomnost je dodnes znát.
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