Kamenice nad Lipou
Kraj: Vysočina

Okres: Pelhřimov

Správní obvod: Pelhřimov

GPS souřadnice: 49.303034N, 15.075189E

Nadmořská výška: 563 m n. m.

První pís. zmínka: 1267 (755 let)

Počet obyvatel: 3 653

PSČ: 394 70

Adresa URL: www.kamenicenl.cz

Současnost obce Kamenice nad Lipou
Zde se nachází množství obchůdků prakticky veškerého sortimentu. Potravinami počínaje - dvě větší
potravinová centra a několik menších obchůdků včetně cukrárny, přes elektro, domácí bílé zboží,
bytové doplňky, drogerii, papírnictví, sklo, keramiku a porcelán, zlatnictví a hodinářství, obuv až po
kovomat, jízdní kola, mototechnu a další spotřební zboží. Vše je ve vlastnictví drobných soukromých
podnikatelů. Výjimkou jsou obchodní centra spotřebního družstva Jednota. Vzhledem k sídlu družstva v
Kamenici je zde i několik prodejen družstva - na náměstí, na sídlišti za kulturním domem, u vlakového
nádraží, na autobusovém nádraží. Nově vyrostl na okraji města v obchodní zóně market Penny.Školství
V Kamenici nad Lipou jsou: mateřská škola se speciálními třídami - speciální třídy pro zdravotně a
mentálně hendikepované děti, základní škola, kterou v současné době navštěvuje 567 žáků (z toho je
129 dojíždějících z přilehlých obcí),Střední odborné učiliště zemědělské, které připravuje
studenty v oborech: mechanik opravář pro silniční motorová vozidla; farmář, farmářka; opravář
zemědělských strojů; provoz služeb a v nástavbovém maturitním studiu: podnikání v oborech
zemědělského a lesnického hospodaření; podnikání v oborech obchodu a služeb, základní umělecká
škola se dvěma odděleními - hudební s 280 žáky a výtvarné s 21 žáky, zvláštní škola - ve čtyřech
třídách pro 2.-9. ročník má škola 39 žáků, jedno oddělení školní družiny pro 29 žáků - spádově
i pro Počátky, Ústrašín a Novou Včelnici.Zdravotnické služby města jsou rozptýleny do několika budov v
rámci města. Ve městě je také zřízena pečovatelská služba, která zajišťuje služby pro starší
občany města, kteří si již některé úkony v rámci domácnosti nejsou schopni sami obstarat (nákupy,
úklid, praní, vaření apod.).

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/854/kamenice-nad-lipou/soucasnost/
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