Petrov
Kraj: Jihomoravský

Okres: Hodonín

Správní obvod: Hodonín

GPS souřadnice: 48.881957N, 17.278096E

Nadmořská výška: 171 m n. m.

První pís. zmínka: 1412 (610 let)

Počet obyvatel: 1 312

PSČ: 696 65

Adresa URL: www.obec-petrov.cz

Současnost obce Petrov
V obci je pošta, mateřská školka , pětitřídní základní škola, řada obchodů, restaurací, ordinace
lékaře.Ve 30. letech 20. století byla v katastru obce provedena stavba plavebního a závlahového Baťova
kanálu, dnes velkého turistického lákadla s bezbariérovým přístavištěm. V roce 1989 se přistoupilo k
léta občany požadované plynofikaci, vodofikaci, generální opravě budov školských zařízení a
zřízení zdravotnického střediska.
Na velikonoční neděli je v obci pořádána výstava a košt odrůdových vín. V květnu bývá tradičně 1.
svaté přijímání žáků 3. třídy ZŠ. V červenci se koná memoriál Z. Stránského (soutěž družstev
SDH dospělých). První srpnová neděle patří vinařům v Plžích. V září se koná formanská jízda,
tradiční jsou také Svatováclavské krojové hody. Každá domácnost má možnost připojení k rozvodu
zemního plynu a napojení na vodovodní řád.Kanalizace bude dobudována v blízké době.Petrov je znám
především ojedinělým souborem původních vinných sklepů- Plže, který byl vyhlášen v roce 1983
památkovou rezervací lidové architektury. Do Petrova lze přijet i po vodě, protože obcí prochází Baťův
kanál. Snahou obecního úřadu je znovu rozvinout tradici lázeňství, která využíváním sirnatých vod
sahá až k roku 1580.
V obci pracuje sbor dobrovolných hasičů župy Slovácké, který byl založen podle ustavující listiny a stanov
vydaných moravským místodržitelstvím dne 4.5.1911 jako nepolitický spolek pod názvem Dobrovolný
hasičský sbor v Petrově. Sbor má celkem 15 členů - Mladých hasičů, kteří se schází na
pravidelných schůzkách jedenkrát týdně. Kromě zájmu o prevenci se děti účastní celoroční soutěže
Plamen a okresního seriálu soutěží Velká cena okresu Hodonín. SDH Petrov má dvě družstva a to mladší
a starší žáky. V obci ještě funguje myslivecké sdružení Dolina, základní organizace čekého
zahrádkářského svazu, český svaz chovatelů.
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