>>> Příjem televize přes anténu se může zhoršit – čtěte na str. 4 <<<

DOLNOLUTYŇSKÉ
NOVINY

září 2022

zpravodaj obecního úřadu a osvětové besedy obce dolní lutyně

zdarma

Volby vyhráli STAN
Podrobnosti k výsledkům voleb najdete na straně 2

strana 2

dolnolutyňské noviny

září 2022

Výsledky komunálních voleb
v obci bez překvapení
Vítězem komunálních voleb v obci je hnutí STAN. Na druhém místě skončilo ANO 2011, třetí
je zástupce hnutí Soužití-Wspólnota a pak KSČM. Oproti roku 2018 letos získalo mandát méně
stran a hnutí. Před čtyřmi lety bylo v zastupitelstvu zastoupeno osm politických subjektů, letos
jsou jen čtyři. K volbám přišlo o tři procenta méně voličů než před čtyřmi lety. 
(red)

15 ZASTUPITELŮ

VOLEBNÍ ÚČAST 40,62 %

1759 PLATNÝCH HLASŮ

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

8777

39,82 %

7 mandátů

Ing. Petr Ježíšek

282

1,28 %

0 mandátů

KDU-ČSL

984

4,46 %

0 mandátů

Soužití-Wspólnota

1461

6,63 %

1 mandát

ANO 2011

7518

34,10 %

6 mandátů

KSČM

1842

8,36 %

1 mandát

ČSSD

1180

5,35 %

0 mandátů

Noví zastupitelé
STAN – Pavel Buzek (862 abs. hlasů), Marcel Figura (737), Pavel Makovec (645), Pavel Lukaštík (582), Jan Szturc
(556), Jan Wolf (594), Pavel Kubínek (619)
Soužití-Wspólnota – Jan Czapek (239)
ANO 2011 – Jaroslav Svoboda (594), Erik Wybraniec (569), Viera Slepčíková (530), Roman Wisiński (527), Marie
Nováková (530), Lukáš Duda (516)
KSČM – Vladimír Nemec (179)

Stavba kanalizace se komplikuje
Není pro vedení obce horší stavby než budování kanalizace. Rozkopete půlku vesnice, položíte kanalizační trubky,
uděláte přípojky a na závěr zaasfaltujete. V konečném důsledku nebude skoro nic vidět a někteří ještě budou nadávat, že ze zákona mají povinnost se připojit. Většina občanů naštěstí tuto nutnost chápe, ale žádná taková stavba
se neobejde bez problémů. Jinak tomu není ani nyní u nás.
Stavba začala stavbou nové čistírny (ČOV) a budováním
kanalizace na ulici U Kina a mělo se pokračovat dále na
ulici Pod Kostelem. Bohužel komplikovaná hydrogeologie
a obrovské množství sítí, ke kterým se nikdo nehlásil, způsobily drobné zpoždění a nutnost změnit postupy. U nové
ČOV v současné době projektanti ve spolupráci s geotechniky a statiky řeší zakomponování nezbytných změn do
projektu tak, aby provoz jediného bloku stávající čistírny
nebyl ohrožen.
Na ulici U Kina je v tomto okamžiku vše hotovo kromě
přípojek, které přijdou na řadu později. Přes zásyp kamenivem a hutnění lze očekávat postupné sedání a firma bude
případné nerovnosti dle potřeby dosypávat. Pokračovat
se mělo dále v dolní části ulici Pod Kostelem za bývalou

drogerií, která byla z poloviny vyfrézována, možná trochu
předčasně, za což se firma i obec omlouvají. Právě vlivem
nepříznivých geologických podmínek v blízkosti koryta Lutyňky se změnil i postup prací v ulici Pod Kostelem,
kde se začalo se stavbou v horní části ulice. Kombinace
vysoké hladiny spodních vod a nepříznivé geologické podmínky způsobují, že práce zde pokračují pomalu, přibližně rychlostí 50 metrů za měsíc. Výrazně lepší situace je
Na Farském, kde se naopak druhá pracovní četa pohybuje
rychlostí přes 200 metrů za měsíc.
Třetí četa v současné době začala pracovat na ulici
U Koupaliště směrem shora. Nejkomplikovanější se prozatím jeví práce na ulici Pod Kostelem i vzhledem k tomu,
že se jedná poměrně o dlouhý úsek, navíc ulice je úzká,
což neumožňuje nasazení další osádky. Z Farského se
postupně přesunou práce níže na ulici Třanovského, pokračovat se bude U Koupaliště a na budování ČOV, která
je technologicky a časově nejnáročnější. Děkujeme všem
občanům za trpělivost a pochopení.

Mgr. Pavel Buzek

starosta obce
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Lelkování 2022:
Tajemství zámeckých strašidel

N

a srpnové pondělky připravila Osvětová beseda v Dolní Lutyni „lelkování pro děti“ na téma „Tajemství zámeckých strašidel“. První lekce proběhla ve spolupráci
s paní Terezkou Kantorovou.
Na setkáních jsme se dozvěděli, že zámecká strašidla
mají ráda svůj klid, a za jakékoliv narušení své pohody jsou
připravena narušitelům dělat různé neplechy.
Také jsme se naučili básničku o Bílé paní, Příšeře,
Duchovi. Vysvětlili jsme česká přísloví, tedy co znamená, když se řekne „Chybami se člověk učí“, „Všude dobře,
doma nejlépe“ nebo „Komu není rady, tomu není pomoci“.

Paní Kantorová připravila pro první lekci tvoření výrobu
hradů z kartónových krabic. Všechny děti si vyrobily svůj
hrad, do kterého postupně na dalších lekcích v rámci osvětové besedy vyráběly další duchy a strašidla z různých
materiálů. Přibyli nám duchové z papírových kapesníčků,
rozvinovací duchové z papíru, duchové z vlny, duchové
jako „zápich“. Děti také vytvořily koláž – svůj strašidelný
hrad, kde nechyběli netopýři, duchové, vlastní erby.
Lelkování se v rámci čtyř setkání zúčastnilo celkem
20 dětí.
(sal)

Berušky zahájily sezónu vystoupením pro jubilanty
Prázdniny utekly jako voda a můžeme se pustit do nové
taneční sezóny. Letošní rok jsme zahájily vystoupením pro
místní jubilanty, které se konalo v pátek 9. září v kulturním
domě.
Na společné secvičení jsme moc času neměly, ale i přesto Berušky místním seniorům vykouzlily úsměv na tváři.
Máte-li doma živé dítko ve věku od 4 do 12 let, které
rádo tancuje, tak ho neváhejte přihlásit, třeba e-mailem
na petra.sostokova@seznam.cz. Trénujeme v tělocvičně
ZŠ Nerad. 
Mgr. Petra Šostoková

Burza dětského podzimního odívání v sále Kulturního domu
v Dolní Lutyni ve dnech 5. – 7. 10. 2022
Máte doma nepotřebné oblečení, sportovní potřeby a hračky?
Nakupujete rádi „za pár kaček“?
STŘEDA 5. 10. 2022
sběr		 8–17 hodin
prodej	10–17 hodin

ČTVRTEK 6. 10. 2022
prodej	 8–17 hodin

PÁTEK 7. 10. 2022
prodej	 8–13 hodin
vyúčtování	 13–16 hodin

!! Maximální počet položek 50 ks, nebereme letní oblečení !!
Bližší informace na tel. 604 158 142, e-mail: petrova.pavla@email.cz
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Loučení s létem na Zbytkách

P

rázdniny utekly jako voda a děti opět usedly do školních lavic. A aby byl konec léta příjemnější, uspořádali pro ně rodiče při MŠ a ZŠ Zbytky akci Loučení s létem,
která se uskutečnila v sobotu 27. srpna.
Program byl zahájen pasováním předškoláků, kteří
museli složit slavnostní slib, aby mohli být pasováni tužkou na velké školáky. Školáci pak poděkovali svým učitelkám z MŠ Zbytky za krásné dětství, vzpomínky, čas a péči,
kterou dětem s láskou věnovaly.
Pro děti byl připraven bohatý program, o který se postarala Klaunka Pastelka se svým vystoupením pro děti,
soutěžemi a bublinkovou show. Kovbojové s westernovou show ukázali dětem divoký západ s přehlídkou koltů a házení lasem, které si děti samy mohly vyzkoušet.
Nekonečnou zábavou bylo chytání dětí lasem. Součástí
akce byl také bohatý doprovodný program, kdy děti jezdi-

ly na koni, vyráběly si odznaky, barvily vlasy a nechybělo
ani malování na obličej. Vše za hudebního doprovodu DJ
Dana. V závěru večera nás navštívili hasiči, kteří vytvořili
pěnu, ve které se všichni pořádně vyřádili. Děti sice domů
odcházely mokré, ale s úsměvem a plné zážitků z celého
odpoledne.
Děkujeme všem sponzorům a místním organizacím,
bez jejichž pomoci by bylo těžké tyto dětské akce pořádat – obec Dolní Lutyně, PM Stavby, občerstvení Na Salaši,
Farma Bezdínek, Tyčinky s.r.o., Bezva zmrzlina Dolní Lutyně, Sklenářství Pietro D.L., Interiéry Papala, ČEZ, Rychvaldská pekárna, SDH Nerad, SDH Dolní Lutyně a také všem
rodičům, kteří se podíleli na organizaci a přípravě akce.
Rodiče při MŠ a ZŠ Zbytky

Příjem televize přes anténu se může zhoršit
Český telekomunikační úřad oznamuje, že v našem regionu bude zahájeno uvádění do provozu nových stanic mobilních operátorů, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu u domácností, které používají anténu. Tato nepříjemná skutečnost může být způsobena tím, že mobilní sítě
využívají kmitočty, které byly dříve určeny k šíření televizního vysílání. Pokud se případné problémy u vás vyskytnou,
prosím seznamte se nejdříve s informacemi Českého telekomunikačního úřadu, které najdete na webových stránkách
obce, kde je rovněž uveden doporučený postup, který je vhodné dodržet. 
(pb)
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Přivítali jsme nové prvňáčky

Š

kolní rok 2022/2023 začal, a ani
u nás v Dolní Lutyni tomu nebylo
jinak. Ve čtvrtek 1. září jsme na základní škole přivítali 50 usměvavých
dětí do řad školáků. Malá škola v centru obce otevřela dvě první třídy po
19 a 17 žácích. Žáky budou vzdělávat
a provázet prvními kroky při psaní, čtení a počítání paní učitelky Jana
Škutová a Lucie Trachová. V přátelské
atmosféře uvítala také osm prvňáčků
paní učitelka Jana Urbanová na Zbytkách a šest nových žáčků usedne mezi
spolužáky ve Věřňovicích, které bude

učit paní učitelka Hedvika Kališová.
První školní den přišli s dětmi rodiče,
a dokonce i někteří prarodiče.
Prvňáčky a jejich rodiče slavnostně
do nového školního života přivítaly
nejen paní učitelky, ale také pan ředitel školy Marcel Figura a pan starosta obce Pavel Buzek. Pan ředitel poděkoval rodičům za jejich důvěru při
výběru školy, dětem popřál mnoho
krásných školních zážitků a úspěchů.
Pan starosta děti nanečisto vyzkoušel
z počítání, což všechny děti zvládly
hned první školní den na jedničku.

Prvňáčci měli také velkou radost
z kufříků na školní potřeby, které
zakoupila dětem obec Dolní Lutyně.
S pracovními učebnicemi a pomůckami, které žáci ve škole dostanou, bude
učení jedna velká radost.
Věříme, že děti naleznou ve škole prostředí chápající dětskou duši
a nadšení, se kterým do školy přišly,
je neopustí.

ZŠ Zbytky

ZŠ Střed

ZŠ Věřňovice

Lucie Trachová,
Martina Baarová

Inauguracja roku szkolnego 2022-2023
Początek roku szkolnego to zdarzenie zawsze wyjątkowe,
bo otwiera drzwi do edukacji dla nowych uczniów.
W roku szkolnym 2022/2023 placówka z polskim językiem nauczania w Lutyni Dolnej po piosence i mowie
wprowadzającej przywitała pięcioro nowych uczniów.
Większość z nich to byli wychowankowie przedszkola
„Tęczowy Ogród”. Mieli oni okazję poznać szkołę i zintegrować się podczas sierpniowych półkolonii, organizowanych w ramach projektu Wakacje na Zaolziu.
Pasowaniu na pierwszoklasitów wtórowało obdarowanie każdego z nich Bonem Pierwszaka - tornistrem
wypełnionym po brzegi przyborami szkolnymi. Skompletowanie prezentów umożliwiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa Polonia i Polacy za granicą 2022.
Nowi uczniowie doszli także do tegorocznej klasy szóstej. Pani dyrektor osobiście przywitała każdego z nich
i rozdała gry planszowe.
To nie był jednak koniec niespodzianek na ten dzień, bo
po przemówieniu pana starosty Pavla Buzka oraz prezesa
stowarzyszenia rodziców pana Andrzeja Iwanuszka, pani
Agnieszka Brzeżek zaprezentowała nowy podręcznik do

nauki podstaw języka polskiego. Wyjątkowość serii niezbędnika ucznia „Eduaktywnie” polega na tym, że jest to
publikacja Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim
Językiem Nauczania w Lutyni Dolnej. Jego głównym przeznaczeniem jest nauczanie języka polskiego z wykorzystaniem zadań aktywizujących, możliwości technologii (kody
QR) oraz zasad oceniania kształtującego.
Po uroczystej inauguracji roku szkolnego 2022/2023,
uczniowie mogli rozejść się do domów, aby już nastęonego dnia spotkać się ze swoimi wychowawcami.

M. Kruczek

září 2022

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem
příbuzným, známým,
sousedům, přátelům
a bývalým spolupracovníkům, kteří
dne 25. srpna 2022
doprovodili na poslední cestě pana
Josefa NACHTIGALLA,
který zemřel po krátké nemoci dne
21. srpna 2022.
Zároveň děkujeme našemu panu
faráři Mgr. Mariánu Pospěchovi za
obětavost a důstojné vedení pohřbu,
všem zúčastněným za projevy soustrasti a květinové dary.

S láskou a smutkem v srdci vzpomínají manželka Milada, synové Petr
a Jakub.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 30. srpna 2022
oslavila krásných
92 let naše milovaná
maminka, babička
a teta, paní
Vanda MEKY.
Hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších let přeje dcera Jana
s manželem, syn Aleš, vnučka
Kateřina a vnuk Petr s manželkou.

VZPOMÍNKY
Milovala jsi bezmezně
svou rodinu, chtěla jsi
jen pro nás žít, ale přišla
zákeřná nemoc a Ty jsi
musela od nás odejít…
Děkujeme za to, čím jsi
pro nás byla, za každý den, který jsi
pro nás žila. Jak těžké je bez Tebe žít,
kdy nemá kdo poradit, pohladit či
potěšit. Utichly Tvé kroky, umlkl Tvůj
hlas, ale Ty navždy zůstaneš v nás…
Dne 21. července 2022 uplynulo 10 let,
co nás navždy opustila paní
Pavla FERDOVÁ z Věřňovic.

S láskou a úctou vzpomínají manžel,
maminka a děti s rodinami.

společenská kronika

VZPOMÍNKY
Zhasly oči plné lásky
naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy
na ni v našich srdcích
naše vzpomínky.
Dne 7. září 2022 jsme si připomněli
6. smutné výročí úmrtí naší maminky
Vladislavy ŠOSTOKOVÉ.

S láskou vzpomínají dcera Danka, syn
Radek, vnuk Tomáš, vnučka Karin,
Zdeněk a Táňa.
――――――――――――――
Marně Tě naše oči
hledají,
marně nám po lících
slzy stékají.
Odešel jsi tiše,
jak hvězda padá,
vzpomínka na Tebe nikdy neuvadá.
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VZPOMÍNKY
Jen svíci hořící
a krásnou kytici
na hrob Ti můžeme dát,
s láskou a slzami
na Tebe vzpomínat.
Dne 27. října 2022 vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana
Theodora BYSTRONĚ
a zároveň dne 10. září 2022 jsme
vzpomněli jeho nedožitých 66 let.

S láskou a úctou vzpomínají manželka
Jarka, dcera Michaela s manželem, syn
Theodor s manželkou, vnuci David,
Matyášek a Mareček, nejbližší rodina,
přátelé a známí.
――――――――――――――

Dne 11. října 2022 vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí pana
Lubomíra MIŽDOŠE.

S láskou a úctou vzpomínají rodiče,
děti Honzík a Ondrášek, bratr Slávek
a sestra Vlasta s rodinami.
――――――――――――――
Dne 2. října 2022 by se
dožila 90 let paní
Oldřiška BYSTROŇOVÁ
a 25. října 2022
by se dožil 94 let pan
Theodor BYSTROŇ.

S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou snacha, vnuk s rodinou,
vnučka s rodinou, rodina Seberova,
Bystroňova, Veselá, příbuzní a známí.
Uzávěrka příspěvků do příštího
vydání
Informujeme naše čtenáře, že příspěvky do říjnového vydání společenské kroniky přijímáme nejpozději
do 5. října 2022. Děkujeme za pochopení. 
Redakce

Bez Vás, maminko a tatínku,
se nám těžko životem kráčí.
Při vzpomínce na Vás
se nám slzy do očí tlačí.
Nestihli jsme Vám
naposledy sbohem dát,
za vše, co jste pro nás udělali,
poděkovat.
Bolest v srdcích zůstává,
zná ji jen ten,
kdo Vás miloval a s Vámi žil.
Dne 4. září 2022 jsme si připomněli
12. smutné výročí úmrtí našeho tatínka, pana
Bertka HANUSKA
a zároveň dne 16. září 2022 jsme si
připomněli jeho nedožitých 97 let.
Dne 25. září 2022 jsme si připomněli
4. smutné výročí úmrtí naší milované
maminky, paní
Malvíny HANUSKOVÉ.

Vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.
Syn Erich s rodinou

září 2022

VÝROČÍ
V měsíci srpnu oslavili naši spoluobčané svá narozeninová výročí –
93, 92, 90, 85 a 80 let.
Ludmila KONVIČKOVÁ
Vanda MEKY
Libuše BŘEZNÁ
Štěpán WRÓBEL
Jiřina DAJKOVÁ
Anna LALÍKOVÁ
Všem oslavencům přejeme hlavně
pevné zdraví, osobní spokojenost
a pohodu do dalších let.
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Chovatelé vystavovali

B

ěhem posledního srpnového pátku a soboty uspořádal ČSCH Dolní Lutyně tradiční výstavu drobného zvířectva. Návštěvnost byla slušná –
bezmála 500 návštěvníků (děti neplatily). Na výstavě se představilo celkem
36 chovatelů z Karvinska, Opavska, Frýdecko-Místecka, Ostravska a Polska.
Bylo vystaveno 54 jedinců drůbeže, zejména kachny a slepice, ve 12 různých
plemenech. 148 králíků zastupovalo 26 plemen jak střední, malé, tak zakrslé
velikosti s normální i speciální strukturou srsti.
Mimo bodovaná zvířata byla akce doplněna morčaty, exoty a letos z technických důvodů i holuby. Věříme, že se příští rok v tomto směru situace zlepší a holubi se opět stanou součástí tradičně bodované výstavy.
Hlavní cíl akce, tedy informovat veřejnost o chovatelské práci i v této
nelehké době, byl naplněn.
Michal Žyla

――――――――――――――
Krásné výročí „železné svatby“ –
65 let společného života – si dne
17. srpna 2022 připomněli manželé
Jaroslav a Josefa VESELÍ
z Neradu.

――――――――――――――
Výročí zlaté svatby – tj. 50 let společného života – si připomněly manželské páry
Erich a Soňa ADAMČÍKOVI
z Dolní Lutyně
a Vlastimil a Helena ŠTĚRBOVI
ze Zbytek.
Připojujeme se s gratulací a přejeme jim ještě hodně společně prožitých let.

ROZLOUČILI JSME SE
Opustili nás naši spoluobčané:
Margita DYNAMUSOVÁ (*1932)
Vlastimil KWIECINSKI (*1956)
Alžběta WARMUSOVÁ (*1943)
Eva ŽENATÍKOVÁ (*1942)
Josef NACHTIGALL (*1962)
Edita SOBANIECOVÁ (*1942)
Vladislav HANÁK (*1949)
Alžběta MARCALÍKOVÁ (*1939)
Jiří OLEKSIAK (*1947)
Karel KLIČKA (*1947)
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Vernisáž paní Jarky Rybové
Ve středu 7. září proběhla odpoledne v naší
knihovně vernisáž, ve
které paní Jarka Rybová
představila svou tvorbu. Vernisáž proběhla
za hojné účasti občanů
Dolní Lutyně. Pozvání
přijal také pan starosta
Pavel Buzek a pan Jan
Fismol. Pro účastníky
bylo připraveno drobné pohoštění. Výstava probíhá do 11. října a k vidění je
užitná keramika, nápojové soupravy, vázy, svícny a dekorativní keramika,
plastiky, kachle, reliéfní obrazy.
Výstava je přístupná v době otevírací doby knihovny. Komentované
prohlídky výstavy probíhají po dohodě s paní Jarkou Rybovou.

(kan)
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Fotbalový tým Věřňovic zahájil
sezónu divokými výsledky
V

průběhu září se rozehrály krajské
soutěže a na pomyslnou startovní čáru vstoupil také fotbalový tým
z Věřňovic. Před úvodním zápasem
proti Oldřichovicím převzal trenér
týmu Martin Kubiš zlatou plaketu za
rozvoj fotbalu v okrese Karviná, kterou obdržel od předsedy svazu pana
Jiřího Lincera. Připomeňme, že tým
z Věřňovic vede úspěšně úctyhodných osm let.
Ovšem výsledky jeho svěřenců
v probíhající sezóně jsou zatím jako
na houpačce. Zatímco doma ještě
Sokol nevyhrál a ve třech zápasech
uhrál dvě remízy, na venkovních hřištích ze stejné porce zápasů neodešel
poražen s bilancí dvou výher a jedné
remízy. Jednu jistotu fanoušci, kteří
navštíví zápasy týmu z Věřňovic, mají:
uvidí totiž spoustu vstřelených gólů

s někdy až bláznivým vývojem utkání. Vzpomeňme na úvodní zápas sezóny s týmem Oldřichovic, kdy Sokol
dohnal poločasové třígólové manko
a utkání skončilo remízou 4:4.

Na hřišti Horního Žukova pro změnu dokázalo prohospodařit čtyřgólové vedení a vrátit se pouze s bodem opět za remízu 4:4. Naposledy
v derby proti sousedům z Dětmarovic
Věřňovičtí potvrdili stoupající formu
a z hřiště minulý rok ještě divizního
týmu si odvezli přesvědčivou výhru
4:1. Nezbývá než doufat, že tým Věřňovic bude nadále fotbalem bavit
a pokusí se posunout do popředí tabulky. 


(dad)

Denisa Turková láme rekordy
Skvělého úspěchu dosáhla koncem
srpna na mistrovství světa v silovém
trojboji dorostenců a juniorů federace
IPF Denisa Turková, juniorská reprezentantka ČR v silovém trojboji.
V konkurenci 144 soutěžících z 26
zemí vybojovala coby nováček v kategorii juniorek do 52 kg čtvrté místo za
celkových 355 kg (národní rekord juniorek i žen). Za výkon v dřepu 152,5 kg
(národní rekord juniorek i žen – pozn.

aut.) získala malou bronzovou medaili stejně jako za benchpress 80 kg,
což je národní rekord juniorek i žen.
Česká mládežnická výprava zažila na šampionátu historický úspěch,
když po USA a Velké Británii byla třetí
nejpočetnější výpravou světa.
Děkujeme za reprezentaci ČR.
Za podporu zúčastnit se tohoto klání děkujeme oddílu silového trojboje
TJ Viktorie Bohumín, Českému svazu silového trojboje, městu Bohumín
a obci Dolní Lutyně.
Zlato z Budapešti
Ještě na počátku srpna bojovali Denisa a Martin Turkovi, členové oddílu
silového trojboje TJ Viktorie Bohumín,
na Mistrovství Evropy v benchpressu
v Budapešti. Soutěže se zúčastnilo 675
závodníků, z toho 52 z České republiky.

Denisa nejdříve bojovala v klasickém RAW benchpressu v kategorii
juniorek do 52 kg, kde získala stříbro.
Její otec, trenér a také závodník Martin, získal v divizi EQ tzn. benchpress
v podpůrném vybavení, kategorie M2
(50–60 let) do 93 kg, při zvednutých
200 kg zlatou medaili. V divizi EQ vytvořila Denisa nový národní rekord
juniorek i žen, 80 kg, zlatou medaili.
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