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K problematike niektorých oltárov v Kostole sv. Anny v Strážkach 

 

Mariana KOSMA ČOVÁ 

 

Úvod 

 

Kostolík sv. Anny v Strážkach je cennou sakrálnou pamätihodnosťou Slovenska. Táto 

jednoloďová stavba totiž  zastrešuje, ba je i nositeľkou, ak neopomeniem stredovekú nástennú 

maľbu pašiového cyklu, niekoľko umeleckých artefaktov, vynikajúcich príkladov gotického 

sochárstva, maliarstva a rezbárstva u nás. Táto práca sa bude teda venovať predovšetkým gotickým 

krídlovým oltárom, ktoré sú azda najvýpovednejšou matériou  o spoločenskej i umeleckej úrovni 

tunajších ľudí. Treba pritom zdôrazniť, že Strážky sa nikdy nestali mestečkom a napriek určitým 

zemepanským slobodám (Endrödi – Mislovičová, 2006, s. 376 – 377), sa tu zakorenil skôr osadný 

dedinský kolorit počas celej  existencie obce. Dokonca dnes sú Strážky evidované ako mestská časť 

Spišskej Belej. Aj v tomto smere musíme vyzdvihnúť vitálnosť a rozhľadenosť spoločnosti, ktorá sa 

v Strážkach usadila, keď tu dokázala nazhromaždiť také umelecké artefakty, z ktorých tri sú dnes 

súčasťou stálej expozície gotického umenia v SNG v Bratislave. 

Keďže je príspevok venovaný predovšetkým problematike týkajúcej sa hlavného oltára sv. Anny 

a aj oltára Panny Márie, rozhodli sme sa skonkretizovať predstavu o vyššie spomínaných gotických 

pamiatkach stručným chronologickým prehľadom. Ako prvú teda uvádzame drevenú torzovite 

zachovanú Madonu zo Strážok – datovanú okolo roku 1350 (Buran, 2003, s. 126, 692), ktorá je 

dnes vystavená v SNG - inv. č. 137. Potom sú to už samotné gotické oltáre (Cidlinská [podáva tu 

ich schémy a stručné popisy vyobrazení na nich], 1989, s. 84 - 86): Oltár Panny Márie  – 1450 až 

1460, vystavený v SNG – inv. č. O 1590 až 1592. Oltár sv. Šimona a Júdu – 1500 až 1520. 

Hlavný oltár sv. Anny – 1510 až 1520, Oltár Panny Márie – 1524(?), ktorého súčasťou bola 

zrejme socha sv. Ondreja, dnes vystavená v SNG – inv. č. 138. 
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Patrocínium sv. Anny 

 

Podľa doterajších zistení nič nenasvedčuje tomu, že by v Strážkach popri sv. Anne existovalo aj 

iné patrocínium (Hudák, 1984, s. 99), na rozdiel od blízkej Spišskej Belej, kde popri sv. Antonovi 

poznáme i kult sv. Valentína (Endrödi, 2006, 100 – 101).  Pôvodný  hlavný oltár  v Strážkach však 

nebol od počiatku zasvätený sv. Anne. Za predchodcu oltára sv. Anny je dosiaľ považovaný oltár 

Panny Márie, známy tiež ako triptych zo Strážok, datovaný do rozmedzia rokov 1450 až 1460 

(Endrödi - Mislovičová, 2006, s. 380). Z toho teda vyplýva, že pred sv. Annou bol v Strážkach 

udomácnený Mariánsky kult. Zaujímavou sa javí i polemika, či súčasťou neznámeho pôvodného 

oltára nebola práve Madona zo Strážok, alebo či od počiatku stála v kostole solitérne.  

Ako už bývalo zvykom, s patrocíniom súviselo aj vyobrazenie na pečatnom poli obce. Nie je 

tomu inak ani v prípade Strážok, napriek tomu presná identifikácia postáv je stále sporná. V štátnom 

archíve v Levoči je deponované bronzové pečatidlo datované do polovice 18. storočia. Kruhopis 

znie Sigillum Villae Nerer. Na pečatnom poli sú znázornené tri postavy. V strede najvyššia stojaca 

postava je zrejme sv. Anna, ktorú by charakterizovala pre ňu typická rúška na hlave. V pravej ruke 

drží Ježiška, ktorého zas identifikuje vladárske jablko. Po ľavej strane sv. Anny stojí menšia sporne 

rozoznávaná postava. Na archívnom popise pečatidla je postava označená ako sv. Joachim a dieťa 

na rukách svätej Anny ako Panna Mária. S takouto interpetáciou však nekorešponduje vladárske 

jablko, ktoré by mala Panna Mária držať v ruke. Vzhľadom na to, že v skrini hlavného oltára 

v kostole je súsošie sv. Anny Mettercie, skôr by sa dalo rátať s hypotézou, že postavou po pravej 

strane je malé dievča Panna Mária. Zmenšenie postáv Ježiška a Panny Márie oproti sv. Anne je pre 

výjav Mettercie typické (Cidlinská [porovnaj s metterciou v skrini oltára sv. Apolónie v Bardejove 

alebo s Metterciou v skrini oltára sv. Anny v Jazernici], 1989, s. 170, 207). Identifikáciu postavy po 

pravej strane sťažuje i nejasná pokrývka jej hlavy, ktorá by sa do istej miery dala identifikovať ako 

koruna (Novák, 2006, s. 413). V takom prípade by sa ešte väčšmi potvrdila identifikácia postavy 

ako Panna Mária. Ostatné dve majú okolo hlavy nepochybne gloriolu.  

Prečo je patrónkou Strážok práve sv. Anna nevieme odôvodniť nijakými dobovými okolnosťami, 

ktoré by sa obce priamo týkali, o tejto skutočnosti mlčia i písomné zmienky. Vieme len, že kostol 

bol zasvätený svätej Anne od konca 15. storočia (Hudák, 1984, s. 99), čo je celkom pochopiteľné, 

keďže obľuba tohto kultu rastie práve v tomto období. Nasvedčuje tomu rozšírenie tohto patrocínia 

po celom Slovensku, kde je jej zasvätených až 140 sakrálnych objektov (Hudák, 1984, s. 43, 48). 

Sv. Anna je vo všeobecnosti  patrónkou šťastných rodín, pôrodov, matiek, vdov, baníkov, tkáčov 

a iných remeselníkov. Je ochrankyňou i pred nepriazňou počasia, preto sa zrejme svätí jej sviatok 
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v období žatvy (Glatz, 2001, s. 33 – 34). Na  dátum 26. júla ho stanovil Gregor XIII v druhej 

polovici 16. storočia.   V Strážkach nie je doložená remeselnícka tradícia, skôr bude teda výber 

patrocínia poukazovať na potreby roľníckeho obyvateľstva, ktoré napokon k zemepanskej obci 

prislúcha.  Vyhovujúcou patrónkou bola aj v súvislosti s ochranou nad spomínanými ženskými 

úlohami v spoločnosti.  

 

Ikonografia hlavného oltára 

 

V súpise pamiatok je doteraz hlavný oltár v Strážkach datovaný v rozmedzí rokov 1500 až 1520 

(Súpis […], 1969, s. 203), pričom dolná hranica je neoprávnená. Oltár totiž v mnohom preberá 

ikonografiu a námety z oltára sv. Anny v Spišskej Sobote, datovanom do rokov 1510 až 1520 (Súpis 

[…] 1969, s. 518). Hlavný oltár v Strážkach teda musel vzniknúť až po roku 1510 (Endrödi – 

Mislovičová, 2006, s. 379). 

 Skriňu oltára vypĺňa súsošie sv. Anny v kompozícii tzv. Mettercie (Samotretej) teda spolu 

s dospelou dcérou Pannou Máriou a dieťaťom Ježišom.  Takáto kompozícia je jednou z najčastejších 

používaných vo výtvarnom umení. Nájdeme ju nielen v Spišskej Sobote, odkiaľ sa autor hlavného 

oltára priamo inšpiroval, ale aj v Levoči, Ľubici, Radačove či Sabinove. (Cidlinská, 1989, s. 52, 57, 

66, 70).  

 V skrini hlavného oltára v Strážkach sedí na lavici sv. Anna na ľavej strane (z pohľadu 

pozorovateľa) po boku s dcérou Pannou Máriou. Tá drží v rukách Ježiška, ktorému sv. Anna podáva 

dnes žiaľ stratené vladárske jablko, ktoré je narážkou na jeho budúce kraľovanie na nebesiach. 

V Spišskej Sobote je celá scéna komponovaná obdobne, len sv. Anna tu sedí na pravej strane. 

 Na pozadí archy v Strážkach sú namaľované poprsia sv. Joachima a sv. Jozefa, manželov sv. 

Anny a Panny Márie. Takáto ikonografia pekne rozvíja a rozširuje idylu sv. Rodiny a nepriamo 

prisudzuje zástoj na budúcom vykupiteľskom diele aj týmto menej podstatným no nevyhnutným 

mužským predstaviteľom Kristovho príbuzenstva. Zato v Spišskej Sobote je pozadie archy zdobené 

výlučne zláteným brokátovým vzorom. Existujú hypotézy, že maliar spišskosobotského oltára 

pochádzal z dielne v Kežmarku, ktorý v tom období patril magnátskej rodine Zápoľských (Buran, 

2003, s. 734 – 735). Absencia malieb v arche v Spišskej Sobote však mohla byť i zámerom 

dômyselného autora ikonografického programu, ktorý chcel na oltári zdôrazniť výlučne ženský 

element a ženské patrocínium, čo potvrdzujú  dominantné postavy žien na výjavoch Kristovho 

príbuzenstva na smútočnej strane, a aj prítomnosť štyroch svätíc (sv. Mária Magdaléna, sv. Alžbeta 

Durínska, sv. Helena a sv. Apolónia) na tabuliach  krídiel na slávnostnej strane oltára (Buran, 2003, 

s. 734 – 735).  
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  Oltár v Strážkach je síce v ikonografii v mnohom inšpirovaný spišskosobotským, napriek tomu 

sa jeho autor snažil viesť zmysel celého obrazového programu iným smerom. Jeho cieľom bolo 

predstaviť oltár v zhode s patrocíniom kostola, ale zároveň, umiestnením pašiového cyklu na 

rubových stranách krídel, chcel zdôrazniť všeobecnú a zásadnú platnosť Kristovho vykupiteľského 

diela, čo sa napokon na hlavnom oltári priam vyžaduje. 

 Na krídla slávnostnej strany hlavného oltára umiestnil maliar pod seba dokopy štyri tabule 

s výjavmi, ktoré sú takisto ovplyvnené ikonografiou zo spiškosobotských oltárov. Na horných 

tabuliach sú výjavy, ktoré sú opísané i v zlatej legende Jakuba de Voragine (Voragine, 1998, 252 – 

256). Rozprávanie začína na pravej strane (z pohľadu pozorovateľa), kde sa sv. Joachimovi 

zjavuje anjel, a zvestuje mu správu o narodení jeho dcéry Panny Márie. Výjav na ľavej tabuli už 

zobrazuje stretnutie sv. Joachima a sv. Anny pri Zlatej Jeruzalemskej bráne, kde pri ich bozku dôjde 

k nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Je zaujímavé, že obidva tieto obrazy sú umiestnené na 

zadných krídlach oltára Panny Márie v Spišskej Sobote, datovanom do rokov 1460 - 1470. Autor 

oltára zo Strážok sa tak zrejme rozhodol z veľmi prozaického dôvodu, keďže tieto dva výjavy patria 

medzi základné obrazové námety zo života sv. Anny. Na dolných tabuliach slávnostnej strany 

mohol autor rozvíjať program i o typické výjavy ako narodenie Panny Márie, Máriina cesta do 

chrámu, Joachim pred veľkňazom či výjav, kde sv. Anna vyučuje Pannu Máriu. On sa však 

rozhodol na úkor tohto použiť výjavy z programu sv. Príbuzenstva na  smútočnej strane oltára sv. 

Anny v Spišskej Sobote.  

 V tom období išlo totiž zrejme o veľmi populárny námet, keďže ho nachádzame i na oltároch 

zasvätených sv. Anne v Levoči - 1520, Ľubici – 1510 až 1520, Sabinove - 1520, ba v neposlednom 

rade i na oltári zo Smrečian, ktorý je zasvätený priamo sv. Príbuzenstvu  - 1510 (Cidlinská, 1989, s. 

75). 

Najrozsiahlejší program sv. Príbuzenstva na Slovensku nesú práve zadné tabule pohyblivých krídel 

a  tabule pevných krídel oltára sv. Anny v Spišskej Sobote.  

 Podľa už spomínanej Zlatej legendy bola sv. Anna trikrát vydatá. Z každého manželstva mala 

dcéru s menom Mária. Všetky tri Márie sa vydali a mali potomstvo. Išlo o pokus zosúladiť 

odporujúce si tvrdenia evanjelistov o Kristovom príbuzenstve (Hall, 1991, s. 337 – 338). 

 Prvým Anniným manželom bol sv. Joachim, ich potomstvo je už spomínané vyššie niekoľkokrát. 

Druhým bol Kleofáš, pričom ich dcéra sa vydala za Alfea, s ktorým mali štyri deti, a to Jakuba 

Menšieho, Jozefa Spravodlivého, Šimona a Júdu. Z tretieho manželstva so Salomem sa narodila 

Mária, ktorá sa vydala za Zebedea. S ním mala dve deti, zo sv. Písma známych Zebedeových synov, 

Jakuba Staršieho a Jána Evanjelistu.  
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 Na spišskosobotskom oltári je táto interpretácia legendy detailne vyobrazená na štyroch horných 

tabuliach zatvoreného oltára. Na prvej tabuli je to Mária Kleofášova s potomstvom a v pozadí ju 

spravádza jej manžel Alfeus. Na druhej Tabuli je zobrazená sv. Anna spolu so svojimi tromi 

manželmi. Tretia Tabula je venovaná sv. Rodine a na štvrtej tabuli je Mária Salome v obdobnej 

kompozícii ako jej sestra na prvej tabuli. Jednotlivé postavy sú identifikované nápisovými páskami, 

sú odeté v dobových kostýmoch a každý výjav má v pozadí náhľad do krajiny respektíve mesta. To 

platí i pre dolné tabule venované nepriamym príbuzným Panny Márie v ženskej línii -  Ježiškova 

prastará mater, pratety,  prastrýkovia a ich potomstvo (Voragine, 1998, s. 253).  

Dolné dve tabule krídel slávnostnej strany oltára sv. Anny v Strážkach preberajú námet práve 

z horného radu členov príbuzenstva v Spišskej Sobote.  Celá kompozícia je pochopiteľne 

redukovaná. Na ľavej strane sedí dcéra sv. Anny z druhého manželstva s Kleofášom, obklopená 

svojimi štyroma synmi, pričom v pozadí stojí už nie jej manžel Alfeus ako v prípade Spišskej 

Soboty, ale jej otec. Na pravej strane je to zase sediaca Mária z manželstva so Salomem, taktiež so 

svojím potomstvo a v pozadí stojacim otcom. Zo strany autora je to podarený spôsob ako vysvetliť 

základnú zápletku týchto vzťahov na obmedzenejšom priestore. Svätá rodina a aj manželstvo Anny 

s Joachimom je podané už v samotnej arche, takže aj takýmto spôsobom vyriešil prenesenie 

ikonografie medzi predmetnými oltármi. To je vlastne aj ďalším odôvodnením prítomnosti malieb 

sv. Jozefa a Joachima na pozadí skrine oltára. Aj tu sú postavy sprevádzané nápisovými páskami. 

Pozadie je tu zväčša zlátené, redukovanej krajinomaľbe chýba však štylizovanosť a výpravnosť 

s akou sú podané pozadia v Spišskej Sobote. 

 

Dielňa 

 

Hlavný oltár vznikol v období, keď Strážky vlastnila šľachtická rodina Varkočovcov, ktorí boli 

označení za fundátorov troch oltárov v Strážkach (Glatz, 1987, s. 95). Títo šľachtici sa pričinili 

nielen  o fundáciu oltárov, ale podporili i prestavbu presbytéria a zaklenutie v tretej tretine 15. 

storočia. Svedčí o tom aj prítomnosť maľovaných turnajových štítov, ktoré odkazujú na ich erby 

a nachádzajú sa pod združeným zakončením rebier v strede severnej a južnej steny lode.   

Varkočovci získali Strážky od Štefana Zápoľského, a s touto magnátskou rodinou mali i naďalej 

dobré vzťahy (Endrödi - Mislovičová, 2006, s. 375). Kežmarok, ktorý bol vlastníctvom Zápoľských, 

sa tu už raz spomínal ako pôsobisko dielne v súvislosti s majstrom spišskosobotského oltára (Buran, 

2003, s. 734 – 735). Keďže je hlavný oltár v Strážkach tak silno ovplyvnený práve oltármi 

v Spišskej Sobote, treba zvážiť teóriu, že rovnako aj oltáre v Strážkach majú svojho majstra 

blízkeho kežmarskej dielni.  
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Treba však brať do úvahy, že autor sa po rezbárskej stránke v Strážkach nevyrovnal majstrovstvu 

rezbára oltára v Spišskej Sobote. Tváre sôch zďaleka nie sú také expresívne a realistické. V pózach 

protagonistov výjavu Mettercie v Spišskej Sobote je vyjadrená citovosť, ktorá vyplýva z ich 

príbuzenských vzťahov. Takisto je hra s drapériou a so stvárnením polôh v sede Anny a Panny 

Márie prepracovaná. V Strážkach sa rezbárovi nepodarilo zhmotniť duchovnú silu celého výjavu, 

postavy sú strnulé a vo svojich výrazoch spolu nekomunikujú. Celé súsošie má rustikálnejší 

charakter.  

Archa oltára bola okrem maľovaného festónu na jej bočných okrajoch a pozadí vyzdobená 

i architektonicky riešeným baldachýnom, ktorý sa však v súčasnosti na oltári nenachádza. Rovnako 

absentuje i štít nad skriňou, ktorý tvorila vysoká veža s nikou a baldachýnom. Medzi okrajovými 

a strednými fiálami bola ažúrová kružbová výplň a pred ňou stálo 6 sošiek apoštolov z 18. storočia 

(Cidlinská, 1989, s. 85 – 86).   

 Spomínané nedostatky rezbárskej vyzretosti autora súsošia v arche hlavného oltára súvisia síce 

s celkovou nižšou dielenskou vyspelosťou, napriek tomu však nemožno uprieť pamiatke umeleckú 

hodnotu a výnimočnosť celkového dojmu. 

Identifikácia dielne nie je samozrejme jednoduchou záležitosťou. Všetky tri oltáre, ktoré sa dnes 

nachádzajú v kostole, vznikli v prvých dvoch desaťročiach 16. storočia. Anton Cyril Glatz ich 

zaraďuje do samostatnej odlíšiteľnej skupiny, patriacej do okruhu dielne,  ktorú nazval „dielňa 

Majstra oltárov zo Strážok“ (Glatz, 1975, s. 78 – 81). Jej sídlo mohlo byť aj v samotných Strážkach, 

no najskôr v Kežmarku, ktoré bolo centrom s viacerými dielňami (Buran, 2003, s. 734). Do okruhu 

dielne zaradil až 18 identifikovateľných  samostatných oltárnych celkov v rôznych lokalitách. 

Najviac ich bolo na Spiši ale niektoré aj na Liptove a v Šariši. 

 Pri popise charakteristických znakov týchto diel, poukázal na slabšiu remeselnú úroveň 

a zosilnenie rustikalizačných čŕt. Porovnanie rezby spiškosbotského anenského oltára s oltárom 

v Strážkach, ktoré sme tu už načrtli, celkom zodpovedá tomuto názoru. Diela, ktoré tu zaradil sa ešte 

vyznačujú preberaním ikonografie zo starších domácich diel kombináciou s grafickými predlohami. 

Mnohé z nich majú priame datovanie, tak je tomu napríklad s oltárom Panny Márie v Strážkach, kde 

na obraze Zvestovania v pravo dolu je číslo 152, pričom štvorka na konci bola časom zatretá. Tento 

krídlový oltár je však výnimočný aj z iného dôvodu. Máriologický cyklus na tabuliach slávnostnej 

strany oltára a aj pašiový cyklus na smútočnej strane by sme mohli zaradiť do „dielne Majstra 

oltárov zo Strážok“, avšak samotná plastika Madony s Ježiškom je dávaná do súvislosti s dielňou 

Majstra Pavla z Levoče, čo prezrádza najmä spôsob rezby.  Archa oltára je okrem toho vyzdobená 

ažúrovým baldachýnom, ktorý sa skladá zo symetricky rozložených akantových úponkov a kvetov 

renesančného rázu. Aj na štíte sa už prejavujú mnohé renesančné prvky. Tvorí ho obraz najsvätejšej 
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trojice, ktorý má predlohu v liste H. S. Beheima. Po stranách tohto obrazu je ažúrová rezba ozdobne 

skrútených delfínov a rastlinných úponkov s kvetmi. Dekoratívny oblúk v tvare oslieho chrbta 

s ažúrovou výplňou, ktorý bol v minulosti nad hornou časťou obrazu, sa medzičasom stratil 

(Cidlinská, 1989, s. 86). Pašiový cyklus obsiahnutý v štyroch výjavoch na tabuliach smútočnej 

strany sa zdá byť neúplný. Glatz predstavil názor, že dôvodom tejto absencie (napríklad i dôležitej 

scény ukrižovania) je neopakovanie výjavov zobrazených na hlavnom oltári, keďže podľa neho 

existovalo pravidlo, že v rovnakom období objekt spravidla nemával viac ako jeden oltár 

s rovnakým ikonografickým sledom (Glatz, 1987, s. 80). Pravdepodobnejším dôvodom sa nám však 

zdá byť názor L. Cidlinskej, že oltár mal aj dvojicu pevných krídel, kde boli umiestnené zvyšné 

pašiové scény (Cidlinska, 1989, s. 86). Dokazoval by to i fakt, že do skupiny s pohyblivými 

a pevnými krídlami sa radia aj kompletne dochované oltárne tabule, dnes už bez oltárnej skrine, 

z oltára sv. Martina a sv. Sabína z neznámej spišskej lokality (Oltáre v zbierkach […], 1992, s. 6). 

Aj tento oltár sa radí do okruhu „dielne Majstra oltárov zo Strážok“. Dielo je datované rokom 1527 

a patrí k zbierkovým exponátom SNG – inv. č. 0321a – 324b. 

Do produkcie „dielne Majstra oltárov zo Strážok“ zaradil Glatz aj oltár sv. Šimona a Júdu 

v kostole v Strážkach. Pri tomto oltári treba pripomenúť, že jeho patrocínium súvisí so sv. Annou, 

keďže podľa legendy bola ich starou mamou. Štyri výjavy zo života svätcov na čelnej strane a štyri 

výjavy z podobenstiev na zadnej strane sú priamo prevzaté z drevorezov Dürerovho okruhu zo 

začiatku 16. storočia. Rovnako podľa predlôh vytvorila dielňa aj tabule hlavného oltára a  predelu 

s maľovaným výjavom klaňania sa troch kráľov.  

 

*** 

 

Vzácne gotické pamiatky, ktoré sa nám v Strážkach zachovali, svedčia najmä  o duchovnej 

vyspelosti vtedajších vlastníkov, ktorým záležalo na tom, aby sa relatívne nevýznamné Strážky 

adekvátne zaradili medzi kultúrny štandard stredovekého Spiša. Preto treba i naďalej prehodnocovať 

význam a  postavenie tejto zemepanskej obce v stredovekom umení, najmä  možnosť pôsobenia 

dielne, vyrábajúcej oltáre ako pre Strážky tak i pre mnohé ďalšie kostoly na Spiši, Liptove a Šariši.  

V tejto súvislosti bol v práci spomenutý fakt, že rezba Madony v arche mariánskeho oltára vykazuje 

znaky okruhu dielne Majstra Pavla. Z toho vyplýva, že oltáre v Strážkach sa radia k minimálne 

dvom dielenským okruhom. 

Hlavný neskorogotický oltár sv. Anny, ktorému bola venovaná väčšia časť príspevku, prekvapuje 

najmä dômyselnosťou riešenia ikonografie, ktorú v mnohom preberá z programov oltárov v Spišskej 

Sobote. Ďalší výskum, či už na kunsthistorickom poli alebo zo samotných archiválií môže priniesť 
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viac svetla do objasnenia pozadia myšlienky, ktorá stála pri vzniku samotného oltára i pri 

koncipovaní jeho vizáže. 

 Podobne je to aj s ďalšími oltármi zachovanými in citu, kde je takisto potrebná analýza ako po 

historickej tak po ikonografickej stránke. Bola by škoda nevenovať sa tejto problematike vzhľadom 

na to, že sa v Strážkach dochovali gotické pamiatky dokonca v kontinuálnom vývoji, čo má význam 

aj pre posudzovanie kultúrneho a cirkevného života samotnej obce v danom období. 
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