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Svaly se oslabí porodem, tûÏkou prací, vûkem, nadváhou.
V pfiípadû oslabení svalÛ uniká moã pfii ka‰li, k˘chání, zvedání se ze Ïidle, chÛzi ze schodÛ…
Postupnû se únik moãi zhor‰uje, mnoÏství potfiebn˘ch vloÏek stoupá.
K návratu do normálu je potfieba oslabené svaly znovu posílit, zrehabilitovat.  
Cviãení podle broÏury je málo efektivní, mnohdy u ménû pohybliv˘ch pacientÛ obtíÏné aÏ nemoÏné. 

Druhá moÏnost je posílit svaly pfiístrojem BIOCON 2000 W.

Jak to probíhá? 
T˘dnû se absolvují 2 sezení po 20-ti minutách, celkem 8-12 sezení.

Jak to funguje? 
Pfiístroj dokáÏe vyvolat elektrick˘ impulz na nervech aÏ do hloubky 12 cm, tyto nervy stimulují svaly pánevního
dna a dochází ke stahu svalÛ, ãímÏ se svaly trénují a posilují. Díky hlubokému prÛniku impulzu se trénují i svaly
které bûÏn˘m cviãením neovlivníte. Po 8-12 sezeních jsou svaly zpevnûny tak, Ïe je obnoveno udrÏení moãe.

Sezení probíhá na kfiesle BIOCON 2000W, je pfiíjemné, nebolestivé a pÛsobí pfies ‰aty. 
Sezení probíhá v úter˘ a pátek od 7.00 do veãerních hodin po pfiedchozím objednání.

Podrobnûj‰í informace na www.kontinence.cz
Urologická ambulance, 
MUDr. Rastislav ·u‰ol

Rehabilitujte svaly pánevního dna, které jsou uvolnûné a pokleslé. Tyto svaly Vám zaji‰Èují udrÏení moãi.  

Máte únik moãi? Chcete se toho zbavit a Ïít „v suchu”?

Blansko, K. H. Máchy 17 (budova záchranné sluÏby)
Tel.: 516 527 870, ordinaãní doba: ÚT, ST, PÁ 7.00 – 13.00 hod.

Letovice, Pod Klá‰terem 17
Tel.: 516 474 151, ordinaãní doba: âT 7.00 – 11.00 hod.

Středoevropský UNIKÁT je
ve Lhotě Rapotině
Málo kdo z projíÏdûjících Lhotou Rapotinou postfiehne, Ïe kousek nad ostrou kfiiÏovat-
kou, kterou prochází hlavní silnice, se nachází malink˘ kostelík, jehoÏ obvodové zdivo
dokola mûfií pouh˘ch 45 metrÛ. K tomuto kostelíku se váÏe zajímavá povûst. Pfied více
neÏ pÛl stoletím zaznamenal lhoteck˘ rodák Franti‰ek Svûrák ve své knize následující:
„Jednó ‰el Dobrovolné z Dóbravice ze mléna. Najednó hosle‰i hlas: „Je‰i do roka ne-
bode ve Lhotû stát kosteliãek, tak se celá dûdina propadne.” Dobrovolné to fiekl sóse-
dum a tak se dali do práce a do roka kosteliãek stál.” Kostelík zasvûcen˘ jáhnu sv.
Vavfiinci byl skuteãnû postaven a stojí ve Lhotû Rapotinû dodnes.

Kostelíãek mûl b˘t podle povûsti
postaven do jednoho roku, proto je
tak mal˘. Jeho základem je osmira-
menn˘ fieck˘ kfiíÏ v kruhu uvnitfi s ob-
délníkov˘m knûÏi‰tûm a síÀkou. Nad
cel˘m kruhov˘m zdivem s pilífii, v˘-
klenky a klenbou následuje stfiecha
v podobû velké cibule, která pfiechází
v lucernu zakonãenou makovicí a na
vrcholu zlat˘m balonem a kfiíÏem.
Postaven byl kostelík v roce 1717 na
místû staré kapliãky. Je to nejmen‰í fi-
liální kostelíãek (kostel bez vlastní
farnosti, pozn. red.) ve stfiední
Evropû, druh˘ nejmen‰í kostelíãek
(velikostí stavby) v âeské republice
a má tfietí nejvût‰í cibuli v âeské re-
publice. 

Jako kaÏd˘ kostel i tento dává ze
své vûÏe lidem vûdût, jak utíká ãas.
Jeho zvony mají svou vlastní pouta-
vou historii. Není známo, kdy byly
pofiízeny první z nich. Do nové vûÏe
byly v roce 1928 instalovány dva
zvony - Michal o váze 120 kg
a Vavfiinec o váze 100 kg. Tyto zvo-
ny byly v roce 1942 odmontovány
a pfielity pro váleãné úãely. Po válce
v roce 1947 zakoupila obec dva nové
zvony od firmy Ditrichové z Brodku
u Pfierova, které byly posvûceny a za-

vû‰eny na památku ukonãení 2. sv.
války. 

Cel˘ kostelíãek pro‰el nûkolika
pfiestavbami. Napfiíklad aÏ do velké
vichfiice v roce 1928 pokr˘valy koste-
líãek pouze do‰ky, v dobû v˘stavby
bûÏná stfie‰ní krytina. Po té, co byla
stfiecha odnesena na nedaleké pole,
zhotovila tesafiská firma z Rájce kom-
pletnû novou stfiechu pokrytou eterni-
tem. Tento stav trval do roku 1990,
kdy kvÛli zatékání vody trpûla vazba
trámoví pod makovicí. Celá lucerna
byla tedy zesílena nov˘mi trámy. Rok
poté byl eternit odstranûn a stfiecha
pokryta mûdûn˘m plechem v tabu-
lích, jak je vidno do dnes.

ProtoÏe je kostelíãek v majetku
obce, (propÛjãen˘ pro církevní úãely
– bohosluÏby a pohfiby) financovala
obec ve‰keré opravy. V roce 1969
pro‰el kostelíãek velk˘mi zmûnami.
Vnitfiní interiér, kromû oltáfie a var-
han, byl odstranûn. Po opravû celého
kostelíãka, která zahrnovala j i no-
vou v˘malbu, nebylo z tûchto vûcí
do kostelíãka nic vráceno. Kostelní
lavice, vstupní dvefie a dvefie na dvÛr
byly vyrobeny nové ve stolárnû ve
Vysoãanech stolafisk˘m mistrem p.
Antonínem Musilem ze Lhoty

Rapotiny. Oltáfi se do-
ãkal dlouho oãekáva-
né renovace p. Vodá-
ãkem z Boskovic.
Pozdûji také do‰lo
k pozlacení a dal‰ím
drobn˘m úpravám.
Mezi nû patfií i provr-
tání kostelní klenby
pro spu‰tûní provazÛ
od zvonÛ do kaple
kostelíãku, do té doby
se totiÏ zvonilo z vû-

Ïe. V devadesát˘ch letech nechal
tehdej‰í faráfi opravit vnitfiní v˘mal-
bu, zrestaurovat sochy sv. Cyrila
a Metodûje na oltáfii, panny Marie,
svatého Josefa a jezulátka. 

Kostelík se py‰ní varhanami pochá-
zejícími z roku 1765 z Troubska
u Brna. Jsou umístûné na malém kÛru
v zadní ãásti kostela. Dnes v‰ak slou-
Ïí pouze jako památka a pfii kostelních
obfiadech se hraje na harmonium. 

Dal‰í zajímavostí je, Ïe se zde
v minulém století konaly pouze dvû
svatby. První svatba se uskuteãnila
v roce 1948, kdy si své „ano” pfii‰li
do kostelíku sv. Vavfiince fiíci manÏe-
lé Vymûtalovi. Druhá svatba se usku-
teãnila témûfi o pÛl století pozdûji,

kdy zde byli v roce 2007 oddáni man-
Ïelé Ti‰í.

KaÏdou sobotu od 17 hodin zde
slouÏí bohosluÏbu slova jáhen p.
JankÛ, kter˘ do místního kostelíku
dojíÏdí z fary z Boskovic. KaÏdou 2.
sobotu v mûsíci je slouÏena m‰e svatá
ve stejn˘ ãas. Vzhledem k malé rozlo-
ze kostelíku je jeho kapacita omezena
na 50 sedících a 25 stojících lidí.

Pokud by jste chtûli do kostelíku za-
vítat, mÛÏete vyuÏít pfiíleÏitosti pouti vû-
nované sv. Vavfiinci ve Lhotû Rapotinû,
která se bude konat 12. 8. 2012.

Ve spolupráci s p. Josefem Borkem
zpracovala Renata Kuncová Polická
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