
Životopis Ivany Škarvadové 

Paní Škarvadová, roz. Heinischová, se narodila 6.3.1942 v Ostravě-
Mariánských Horách. Prožila krásné dětství se svými rodiči Gertrudou a 
Vladimírem, později i s bratrem Ctiradem. Navštěvovala MŠ v Mariánských 
Horách. Zde také chodila do 1. a 2. třídy. 

V březnu 1950 se rodina přestěhovala na Stalingrad (dnešní Ostrava-
Zábřeh). Tato nová čtvrť byla ve výstavbě, takže zbývající ročníky základní 
školy strávila paní Škarvadová střídavě na různých školách. Proto nemá 
hluboké vzpomínky na své spolužáky a učitele.  

5. 8. 1966 se rodina opět stěhovala, ale tentokrát do centra Ostravy. Paní 
Škarvadová zde nastoupila na Matiční gymnázium. Nikdy se nemusela nějak 
příliš učit, jenom matematika jí dělala problémy. Po absolvování gymnázia 
složila zkoušky na Pedagogický institut v Brně, pro nedostatek studentů 
v nově otevřeném Pedagogickém institutu v Ostravě však byla donucena 
nastoupit ke studiu právě v Ostravě.Postupně vystudovala český jazyk, 
matematiku, ruský jazyk, hudební výchovu a zeměpis. 

Do prvního zaměstnání dojížděla paní Škarvadová do Karviné, přesněji do 
Karviné-Ráje a to kvůli umístěnce. Naštěstí se jí brzy podařilo získat místo 
v Ostravě, takže jí odpadlo komplikované a úmorné dojíždění. 

Paní Škarvadová za svůj život pracovala v mnoha základních školách, 
nejdéle v základní škole Dětské v Ostravě-Porubě. V roce 2002 odešla do 
penze.  

Paní Škarvadová prožila dvě více či méně šťastná manželství. 

V roce 1964 se provdala za Tomáše Pavlicu, historika a vysokoškolského 
učitele. Dlouho se s manželem snažili o děti. Po několika neúspěšných 
těhotenstvích se konečně zadařilo. V roce 1970 se jim narodila dcera Hana 
a o čtyři roky později, tzn. v roce 1974, se jim narodil syn Tomáš. Pro 
vzájemné neshody se však se svým manželem po letech rozvedli. 

V roce 2006 se podruhé vdala po dlouhodobé známosti, a to za generála 
Zdeňka Škarvadu, bývalého československého pilota RAF. Strávili spolu 
sedm let jako manželé. Pan Škarvada zemřel 11. 5. 2013. 

Paní Škarvadoványní žije v Ostravě-Porubě, ve svém „orlím hnízdě“, 
nejvyšším patře výškového domu. To skýtá úžasný výhled na celou Ostravu 
až k Beskydám, který tak obdivovali se svým manželem, panem Škarvadou. 
Pravidelně stýká se svými dětmi a vnoučaty. Stále se účastní akcí 
pořádaných na počest československých pilotů, působících za 2. světové 
války v Anglii, setkává se se svými bývalými kolegy. Je velice aktivní a 
neustále se zajímá o dění kolem sebe. 


