
Fridrich ze Žerotína potvrzuje privilegia

    Fridrich ze Žerotína po dobu dvou let 1596 - 1598, kdy držel Přerov, potvrdil Přerovu
městská privilegia a také je rozšířil. Dne 28. září 1597 vydal hned dvě listiny ve prospěch 
Přerova. V první bylo přivěšeno šest pečetí (dochováno pět) svědků, jimiž byli Karel 
ze Žerotína na Rosicích a Dřevohosticích, Jan Jetřich ze Žerotína na Strážnici, Viktorín 
ze Žerotína na Starém Jičíně a Holešově, Jetřich Potstatský z Prusinovic na Potštátě, Arkleb 
z Víckova na Prusinovicích a Bernart Potstatský z Prusinovic na Veselíčku.
     Fridrich potvrdil všechna privilegia, zvláště pak to Jana z Pernštejna o předkupním právu 
přerovských měšťanů. Sám Fridrich slíbil, že kdyby chtěl Přerov prodat, že o tom uvědomí 
měšťany, kteří budou mít možnost po dobu nejméně čtvrt léta sehnat peníze a sami sebe 
vykoupit.

     V druhé listině z téhož dne se stejnými svědky potvrdil na žádost měšťanů a rozmnožil 
privilegia týkající se konkrétně svobodného užívání kostelů (zmiňováno již ve smlouvě o 
převzetí panství v roce 1596) a majetků k nim patřících, samostatného jednání v záležitostech 
sirotků a vdov a svobodného stěhování. Citujeme v úplnosti zvláště jednu pasáž, neboť je v ní 
obsaženo několik důležitých skutečností: „… kostel jejich na náklad obecní v městě 
předešlých let vystavenej, jakž nyní v mezech svých i s domem farním a z školou při něm 
postavenými jest, i kostelík v Šejřavě, při němž pohřeb svůj mají se všemi případnostmi k tomu 
náležejícími mocně sám od sebe, erbů a budoucích potomků mejch, pánů přerovskejch 
osvobozuji a přiděluji, tak aby oni v těch kostelích služby Boží svobodně konati a kněží řádné, 
učitele příkladné učení evangelického confessi augspurské se přidržující, kteříž by jim 
v čistotě jakž slovem Božím, tak i svátosti večeře Páně po obojí způsobu sloužili (načež se 
tolikéž obdarování od slavné paměti Zikmunda, císaře římského etc., a Albrechta, markrabí 
moravského, jich milostí, jim Přerovským nadaná vztahují), sobě jednati a na faru při kostele 
městském jakožto kolaturu svou dosazovati a žáky příkladné, kteříž by v škole dítky neb 
mládež umění liternímu učili, chovati právo jako i prve míti mohli a měli. A ti kostelové aby 
k žádnému jinému náboženství mimo již oznámené od kohokoliv z lidí žádným vymyšleným 
obyčejem oddáváni a přivlastňováni, ani kalichové z jakékoli materie udělaní a jiné ozdoby 
církevní a věci zádušní ani zvonové, kteříž by při městském i šířavském kostele byli, odtud 
bráni a někam jinam obráceni a dáváni nebyli.“ Upozorňujeme zvláště na zmínku o kostele 
v předešlých letech obecním nákladem vystavěném, protože se jedná zcela určitě o dnešní 
farní kostel sv. Vavřince a jenom to potvrzuje, že byl vystavěn teprve v roce 1525, jak to 
zmiňují některé prameny. Další podstatnou informací je to, že zde sloužili kněží augšpurského 
vyznání, tedy luteráni, kteří si zjednávali do městské školy příkladné učitele. 
     Fridrich ze Žerotína pamatoval i na druhou náboženskou stránku v obci, totiž jednotu 
bratrskou: „Tomu chci, aby se takové osvobození a obdarování k straně druhé, totiž bratřím 
na zbor jejich starej i nový a na školu jejich i na všecky i všelijaké k týmž místům náležité 
případnosti jedním a týmž způsobem bez jakéhokoliv zmenšování vztahovalo.“
     Dne 19. května 1598 sepsal Fridrich ze Žerotína závěť, v níž mimo jiné odkázal přerovské 
panství Karlu ze Žerotína: „Na špitál přerovský týž pět set zlatých v půl lítě po smrti mej 
vydati a jakož mně Pán Bůh mimo již jmenovaný statky, o kterých jsem již poručení učinil, 
ještě víceji statků poručiti ráčil; totiž statek přerovský, ten panu Karlovi z Žerotína a na 
Rosicích a dítkám jeho mužského pohlaví z strejcovské lásky poroučím a dávám. Jestliže by 
pak Pán Bůh téhož pana Karla bez dědicův mužského pohlaví  uchovati neráčil, čehož Pán 
Bůh zachovati račž, téhož statek přerovský po smrti jeho na všechny pány z Žerotína, strýce 
mé, tím vším způsobem jak o statku židlochovském nahoře psáno a nařízeno jest, připadnout 
má. A oni to tak opatrovati povinni budou, aby týž statek od rodu našeho neodcházel. 



      Sem pak k vejš psanému panu Karlovi z Žerotína, strýci mému, tej naděje, že to ode mě 
vděčně přijme a pro mě na památku mou, národ svůj, laskav bude, tak jakž jsem já to věrně 
činit mínil, i podle nejvyšší možnosti vykonával, lásku i věrnost strýcovskou každého času 
skutkem prokazoval.“
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