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Petrušov
První zmínka: 1316
Rozloha: 447 ha
Nadmořská výška: 440m
Obec ležící 8,5 km severovýchodně od Moravské Třebové, nyní součást obce
Staré Město.
Název obce
Ves Petrušov (německy Petersdorf) se v písemných pramenech poprvé objevuje
v roce 1316 (de Petrowitz) – není zcela jasné, jestli bylo původní jméno vsi
Petrušov nebo Petrovice. Dle kronik se v roce 1365 objevuje pod jménem
Petrusdorf nebo Petrussendorf.
Pečeť
V kulaté pečeti o průměru 30 mm z roku 1711 se nachází postava v řasnatém
rouše, držící v pravici klíč – pravděpodobně svatý Petr, mezi dvěma
nádobkami srdcovitého tvaru, vlevo s květinou na stonku, vpravo jen se dvěma
lístky.
Opis mezi linkou a věncem kapitálou:
PEETERSTORFFERGEMEININSIGEL 1711.
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Historie obec
V roce 1408 byli obyvatelé osvobození od odevzdání výnosů a od úmrtního
práva. Jejich domy tak po jejich smrti nepřipadaly vrchnosti, ale mohly být
ponechány dědicům. V roce 1464 se Petrušov objevuje ještě písemně, ale v roce
1548 byla obec vymazána jako zaniklá, byla pravděpodobně zničena za
husitských válek. V roce 1708 nechal kníže Johann Adam z Lichtenštejna,
tehdejší pán na panství v Moravské Třebové, obec znovu založit. V jednom
prosebném dopise zakladateli z roku 1715 ukazují občané to, že před 7 lety
postavili vesničku na místě, kde 300 let bylo pusto. Stěžují si na to, že jim bylo
mnoho slíbeno a že mnohé z toho nebylo splněno, a přesto, že nemají všichni
stejnou výměru polí, musí platit stejně vysokou daň. Tento prosebný dopis byl
pány odmítnut. Odkud přišli noví osídlenci, není známo, ale dle jmen lze
soudit, že z okolních obcí. Až do roku 1720 měla obec 34 domů, horní konec
obce vznikl kolem roku 1770. Koncem feudálního období v roce 1843 žilo
v Petrušově 435 obyvatel, z toho 209 mužů a 226 žen v 59 domech s 99
domácnostmi. Většina obytných i hospodářských budov v obci byla postavena
zcela ze dřeva, stejně jako stodoly. Budovy byly kryty šindelem a slámou. Do
roku 1848 patřila vesnice k panství Moravská Třebová. Obecná škola je
doložena v roce 1848 a v letech 1900 - 1960 se uvádí jako jednotřídní. Po roce
1850 spadal Petrušov pod politický i soudní okres Moravská Třebová. V roce
1888 byla postavena kaple, zasvěcena apoštolům Petrovi a Pavlovi, zde četl kněz
ve svátečních dnech mši. Roku 1894 byl založen sbor dobrovolných hasičů (č.p.
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15) a od roku 1935 vlastnili motorovou stříkačku. Krátce před začátkem první
světové války mohla být zahájena výstavba silnice do Starého Města. V období
druhé světové války byla obec součástí Landrátu Moravská Třebová. Po
skončení druhé světové války v roce 1945 došlo k odsunu německé části
obyvatel a správu obce vykonávala správní komise. Místní národní výbor zde
byl ustanoven patrně až v březnu 1946. Po reorganizaci v roce 1949 připadl
Petrušov do roku 1960 pod správní okres Moravská Třebová v Brněnském
kraji. Roku 1960 se Petrušov stal osadou Starého Města a byl začleněn pod
zvětšený okres Svitavy ve Východočeském kraji. Dnešní Petrušov je rekreační
oblastí, v současné době zde trvale žije pouze 21 obyvatel.
Občané Petrušova se zabývali většinou zemědělstvím. Mnoho polí měli
v pronájmu od sedláků z Třebařova nebo ze Starého Města. Vedle zemědělství
bylo v obci také domácí tkalcovství jako všude na Hřebečsku. Práce
v pískovcových lomech na Saubergu (Prasečím kopci) a také v Krühgrabenu
(Kravskému příkopu), kde kolem roku 1800 ještě v otevřených lomech byl
denně těžen kamenec, byla na přelomu století ukončena. Někteří obyvatelé
pracovali na pile nebo v lese. Ostatní si vydělávali peníze v profesích zedníků
nebo zaměstnanců řemeslných dílen. Hlavní výdělečná činnost byla dodávka
mléka, které bylo denně dováženo do mlékárny v Třebařově. V Petrušově se
nacházel i moučný mlýn. Život ve vsi nebyl náročný, větší nákupy obstarávali
v blízkých obchodech v Neustiftu (Nový klášter).

