SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY
1. Školské zariadenia
Deti z obce navštevujú materskú školu priamo v obci, otvorená je 1 trieda. ZŠ v obci je
s 1 - 4 ročníkom. Túto školu navštevujú detí z Granč – Petroviec, Beharoviec, Korytného
a Poľanoviec. Obec Granč – Petrovce je zriaďovateľom MŠ a ZŠ. Obec v roku 2003 upravila
okolie ZŠ – kanalizáciu, nádvorie, sociálne zariadenia, časť elektroinštalácie, nové chodníky,
asfaltové ihrisko, zriadila počítačovú učebňu. V MŠ došlo k výmene okien, vykurovacieho
telesa, nové podlahy, kanalizácia.
Základná škola bola zapojená do projektov – Infovek, konto Orange – rytiersky deň, Diskrit
hľadá poklad (z ktorého bol spracovaný aj CD – nosič).
Tabuľka č. 11 : Počet detí navštevujúcich základnú školu
Školský rok Počet žiakov
1996/1997

79

1997/1998

76

1998/1999

72

1999/2000

68

2000/2001

59

2001/2002

56

2002/2003

54

2003/2004

52

2004/2005

50

2005/2006

48

Zdroj: Obec Granč - Petrovce
Najviac detí navštevovalo základnú školu v školskom roku 1996/1997. Od tohto roku sa
počet detí znížil, ale nedosahuje výrazné zmeny.
5 – 9 ročník detí z Granč – Petroviec navštevujú v Spišskom Podhradí.

2. Kultúrne zariadenia
Rodinné oslavy, kultúrne a spoločenské podujatia, smútočné kary, rôzne posedenia
s dôchodcami a podobné podujatia sa organizujú v miestnom kultúrnom dome.

3. Športové zariadenia
V obci sa nachádza futbalové ihrisko. V priestoroch ZŠ sa
nachádza obnovené asfaltové ihrisko. V blízkosti obce sa nachádza
cyklotrasa - Sivá Brada - Pažica 0,40 hod. - Spišská Kapitula 0,55
hod. - Spišské Podhradie 1,15 hod. - Spišský hrad 1,50 hod. Dreveník, planina 2,25 hod. - Žehra , kostol 3,00 hod.(žlté
značenie), opačným smerom 3,00 hod. - 14 km. Jeden z najkrajších
turistických chodníkov na Slovensku.
Turistické značenie v obci

4. Turistická infraštruktúra v obci
V obci Granč – Petrovce, v areáli
Agrodružstva bola účelovo zriadená turistická
ubytovňa s kapacitou 50 lôžok, slúžiaca pre
ubytovanie pracovníkov diaľnice. Pre turistov
miestni obyvatelia poskytujú ubytovanie na
súkromí, menovite Privát Milano s kapacitou
14 lôžok a Privát 12 754 s kapacitou 13 lôžok.
V prvom z nich ponúkajú návštevu ranča,
elektronické šípky a prehliadku Spišského
hradu a v druhom možnosť pripojiť sa na
internet a posedenie pre 13 osôb.
Možnosti pešej turistiky poskytuje značkovaná
turistická trasa Spišský hrad – Bijacovce –
Ordzovany – Podproč – Olšavica, ktorá spája Spišský hrad s Levočskými vrchmi a náučný
chodník Sivá Brada – Dreveník, ktorej zameranie je prírodovedné, ochranárske, kultúrne,
historické, je pre stredne náročných turistov .
Príroda v okolí obce prekvapí návštevníkov svojou zachovanou krásou. V lesoch žije
vysoká zver, srnce, diviaky ako aj dravce - rys, vlk.

5. Zdravotnícke zariadenia
Poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti je zabezpečované sieťou neštátnych
a verejných ambulancií. V obci Granč- Petrovce sa nenachádza žiadne zdravotnícke zariadenie,
obyvatelia obce za týmito službami dochádzajú do blízkeho mesta Spišské Podhradie alebo
Levoča.
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