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ČÁST A-SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL OBCE
Základní informace o obci
Geografická situace
Obec Píšť je středně velkou příhraniční obcí nacházející se v severovýchodní části opavského okresu
v Moravskoslezském kraji. Katastr obce o rozloze 1568 ha se na severu a severovýchodě dotýká státní
hranice s Polskem (obce Borucin, Bolesław, Tworków a Owsiszcze). V obci se nachází hraniční přechod
do obce Owsiszcze. Na území České republiky obec sousedí z jihu a jihozápadu s obcemi Chuchelná,
Bělá, Závada, Vřesina a Hať. Spádovým centrem obce, vzdáleným cca 10 km jižně, je město Hlučín
(cca 14 tis. obyvatel), které plní také roli obce s rozšířenou působností. Okresní město Opava je
vzdáleno cca 27 km západně a krajské město Ostrava leží od obce Píšť cca 25 km směrem na jih.
Obec Píšť se rozkládá v mírně zvlněné krajině Hlučínské pahorkatiny. Průměrná nadmořská výška činí
213 m nad mořem. Nejvyšší bod obce dosahuje 287 m n. m. a nachází se u silnice II/466, v lese
na severozápadě území. Nejnižší bod (200 m n. m.) leží na severovýchodě, v místě, kde Píšťský potok
odtéká do Polska.
Převažují zde zemědělské pozemky. Z jihu je obec chráněna lesními porosty. Součástí obce je také lesní
komplex – národní přírodní památka Hranečník. Zastavěná plocha obce leží v údolí, kterým protéká
Píšťský potok s drobnými bezejmennými vodotečemi.
Obrázek 1: Lokalizace obce Píšť

Zdroj: www.mapy.cz, vlastní zpracování
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V obci Píšť žije okolo 2 112 obyvatel (k 31. 12. 2014), což ji řadí na 14 místo v rámci okresu Opava (ze 7
obcí). Hustota zalidnění činí 134,7 obyvatel/km2. V obci je evidováno 619 rodinných domů a budov.
Středem obce prochází silnice II. třídy č. 466, na kterou se napojují dvě silnice III. třídy.
Symboly obce Píšť jsou prapor a znak, jejichž autorem je Jan Tejkal. Skládají se heraldicky ze dvou
základních symbolů- stříbrného kříže představující rošt, na němž byl upálen svatý Vavřinec, kterému
je zasvěcen místní kostel a z pěti zlatých lilií, které představují erbovní znak pánů ze Zvole, majitelů
hlučínského panství a obce Píšť v 16. století. Podkladem symbolů jsou barvy červená a bílá, barvy
Moravy, Opavska a také fotbalového klubu TJ SLAVIA Píšť. (Zdroj: www.pist.cz)
Obrázek 2: Symboly obce- znak a prapor

Zdroj: http://www.pist.cz/symboly-obce

Historické souvislosti
Obec Píšť patří k nejstarším na Opavsku a první písemná zmínka o ní je z roku 1228, kdy ji Přemysl
Otakar I. daroval velehradskému klášteru. Ves byla kolonizována převážně slovanským obyvatelstvem
a její původní název zněl Piesch. Od roku 1518 se ves uvádí jako příslušná k hlučínskému panství. Roku
1520 přikoupil Bernard ze Zvole v Píšti svobodné fojtství s tvrzí, mlýnem a krčmou. Píšť od té doby
náležela k Hlučínu, a to do r. 1625, kdy ji Václav z Vrbna prodal se vsí Ovsiště Bernardovi Lichnovskému
z Voštic. V době třicetileté války ves velmi utrpěla a byla z velké části zničena. Bernard Lichnovský
zemřel r. 1635 a Píšť zdědil jeho syn Václav. Po jeho smrti ji převzal válečnými událostmi téměř zcela
vydrancovanou Jiří Lichnovský. Zemřel r. 1655 a od r. 1660 náležela ves k Chuchelné, část vsi držel
Karel Max Lichnovský a další část Jan František Lichnovský. V roce 1743 zde byl postaven na náklad
Bernarda Lichnovského nový kostel, zasvěcený sv. Vavřinci, a to na základech starého kostela.
Ze zajímavostí lze uvést, že 13. 11. 1893 projížděl obcí na své cestě do Chuchelné pruský císař Vilém II.
V roce 1905 se konalo v Prusku sčítání lidu a v Píšti bylo podchyceno 1567 obyvatel, z nichž 94 %
uvedlo jako mateřskou řeč moravštinu. Roku 1910 byla obec přejmenována na Sandau, ale název
se mezi lidmi neujal.
K nově vzniklé ČSR byla obec připojena rozhodnutím správní delimitační komise ze dne 14. 3. 1923
v Ostravě (jako poslední ze dvou obcí). Správa obce byla do českých rukou oficiálně předána
16. 3. 1923. V obci byl jmenován vládní komisař a od 1. 4. 1923 i matriční úřad. V té době měla obec
1820 obyvatel a užívala jména Píšť. V květnu 1926 převzal od státního pozemkového úřadu zdejší
zbytkový statek Hůrky statkář Josef Landovský. V obci byla pošta, četnická stanice a finanční pohraniční
stráž. Po připojení k ČSR byla zřízena 6 třídní česká obecná škola a v roce 1929 i měšťanská škola, a to
i pro žáky z Bělé, Vřesiny a Závady. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo bylo zaměstnáno zejména
v zemědělství, stavebnictví, přičemž zedníci, tesaři a zemědělští dělníci pracovali většinou v Německu.
Dne 8. 10. 1938 byla Píšť na základě mnichovské dohody zabrána německým vojskem a stala
se součástí třetí říše pod jménem Sandau. V tuto dobu žilo v obci 1 588 obyvatel. Na frontách
II. světové války padlo 147 mužů. Sovětská armáda přišla do vesnice 20. 4. 1945. Z obce bylo během let
1945-46 odsunuto 14 rodin, celkem 52 osob.
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Dne 30. 8. 1998 byla otevřena nová školní budova s kapacitou 275 žáků, s tělocvičnou a školní jídelnou.
Původní malá budova školy byla využita pro umístění obecního úřadu (který dříve sídlil v objektu
hasičské zbrojnice), velká školní budova vedle kostela byla přestavěna na dům s pečovatelskou službou
(otevřen 23. 9. 2006). V roce 2003 byla v areálu poutního místa (v bývalé farní zahradě) dokončena
venkovní křížová cesta keramických reliéfů s oddechovou a parkovou částí. (Zdroj: www.pist.cz)

Obyvatelstvo
Demografická situace
K 31. 12. 2014 v obci Píšť žilo 2 104 obyvatel. V tabulce 1 je uvedeno srovnání vývoje počtu obyvatel
v obci Píšť s některými dalšími obcemi v okrese s podobným počtem obyvatel, s okresem Opava a také
Moravskoslezským krajem (MSK). Ve sledovaném období posledních 10 let docházelo pouze
k zanedbatelným změnám počtu obyvatel v obci. V období 2005- 2014 došlo k celkovému nárůstu
počtu obyvatel o 6 osob. Nejvyšší nárůst obyvatel je při tom zaznamenán mezi roky 2009 až 2010 (jak
také ukazuje graf 1 níže). Vývoj počtu obyvatel v obci Píšť je v porovnání s vybranými obcemi
dlouhodobě nejstabilnější. V obcích Hať a Chuchelná jsou změny v některých letech výraznější. Jediná
obec Darkovice vykazuje od roku 2005 neustálý nárůst počtu obyvatel (za posledních 10 let se počet
obyvatel zvýšil o 117 osob). Relativně pozitivně vychází srovnání vývoje obce Píšť s vývojem v okrese
Opava i v Moravskoslezském kraji, kde počet obyvatel od roku 2010 neustále klesá (v MSK dokonce
od roku 2008).
Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Píšť, referenčních obcích, okrese Opava a MSK (k 31. 12.)
Obec
Darkovice
Hať
Chuchelná
Píšť
okres
Opava
MSK

2005
1 231
2 554
1 303
2 094
176
653
1 250
769

2006
1 233
2 533
1 302
2 101
176
624
1 249
290

2007

2008

1 260
2 539
1 313
2 090
176
820
1 249
897

1 267
2 538
1 299
2 092
177
213
1 250
255

2009
1 279
2 571
1 303
2 107
177
133
1 247
373

2010
1 288
2 564
1 284
2 106
177
236
1 243
220

2011
1 298
2 575
1 277
2 108
177
173
1 230
613

2012
1 340
2 571
1 273
2 098
177
079
1 226
602

2013
1 343
2 546
1 266
2 104
177
010
1 221
832

2014
1 348
2 558
1 285
2 1121
176
807
1 217
676

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Na úbytku obyvatel v obci má svůj podíl nižší porodnost než úmrtnost (mimo roky 2008 a 2013), která
je typickým rysem současné populace celé české republiky. Migrační přírůstek je za posledních 10 let
převážně kladný. Znamená to, že se více lidí do obce stěhuje, než vystěhovává (až na roky 2007, 2008,
2012).
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Údaje o počtu obyvatel jsou podle evidence Ministerstva vnitra ČR (MV ČR) a matriky obecnímu úřadu obce Píšť
vyšší. Počet obyvatel v obci Píšť je dle výše uvedených zdrojů 2.146 osob k 1. 1. 2015. Pro srovnávací analýzu byly
využity data z hlavního oficiálního zdroje ČSÚ, který je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18
odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě.
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Graf 1: Pohyb obyvatel v obci Píšť v letech 2005-2014 (k 31. 12.)
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Vývoj podílu obyvatel podle věkové struktury na celkovém počtu obyvatel v jednotlivých obcích uvádí
Tabulka 2. U všech sledovaných obcí převládá počet lidí v produktivním věku. Nejvyšší podíl osob
na celkovém počtu obyvatel ve věku 15 – 64 let v roce 2014 zaznamenává obec Chuchelná. Obec Píšť
se hned po obci Hať řadí na třetím místo. Lze konstatovat, že během posledních let ovšem podíl této
složky u většiny uvedených obcí klesá.
Tabulka 2: Vývoj podílu obyvatel dle věkové struktury (2010-2014) na celkovém počtu obyvatel v obci
Píšť, referenčních obcích okrese Opava a MSK vyjádřený v % vždy k 31. 12.

65 a více let

0–14 let

15–64 let

65 a více let

0–14 let

15–64 let

65 a více let

0–14 let

15–64 let

65 a více let

2014

15–64 let

2013

0–14 let

2012

65 a více let

2011

15–64 let

Darkovice
Hať
Chuchelná
Píšť
okres
Opava
MSK

2010

0–14 let

Obec

15,0

71,5

13,5

16,2

70,3

13,5

16,7

69,0

14,3

16,4

69,2

14,4

16,5

68,7

14,8

14,2

71,2

14,6

14,2

71,5

14,3

14,2

71,1

14,7

14,3

71,1

14,6

14,8

69,8

15,4

14,0

72,4

13,6

15,3

70,9

13,8

15,3

71,0

13,7

15,9

69,6

14,5

15,1

70,2

14,7

13,3

71,0

15,7

13,7

71,0

15,3

14,1

70,8

15,2

13,9

70,4

15,7

14,1

69,2

16,7

14,7

70,3

15,0

14,9

69,7

15,4

15,0

69,1

15,9

15,1

68,5

16,4

15,2

67,9

16,9

14,4

70,5

15,2

14,5

69,7

15,8

14,6

69,0

16,4

14,6

68,4

17,0

14,7

67,7

17,5

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Obecný trend stárnutí obyvatelstva v důsledku nižší porodnosti a celkového nárůstu počtu obyvatel
v poproduktivním věku platí i pro obec Píšť. Podíl věkové kategorie 65 a více let v obci Píšť je nižší než
okresní a krajský průměr v roce 2014, ale vyšší než u referenčních obcí. Od roku 2005 do roku 2014
se počet obyvatel v této věkové kategorii v obci zvýšil o 11 osob.
Podíl dětské složky (0 – 14 let) v obci Píšť klesl o 12 osob (0,7 %) od roku 2005 do roku 2014. Naopak
nárůst obyvatel ve věku 0-14 let se při sledování referenčních obcí za posledních 10 let evidoval u obcí
Hať (o 9 osob) a Chuchelná (o 10 osob).
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Průměrný věk obyvatel v obci se zvyšuje. V roce 2014 činil 42,2 let (v roce 2002 – 39 let; 2011 41,5 let).
Průměrný věk je dlouhodobě vyšší než v referenčních obcích a také v okrese Opava a MSK.
Tabulka 3: Průměrný věk v obci Píšť, referenčních obcích, okresu Opava a MSK v letech 2005-2014

Darkovice
Hať
Chuchelná
Píšť
okres Opava
MSK

2005
39,4
38,7
38,8
40,0
39,4
39,4

2006
39,6
39,2
39,1
40,3
39,6
39,7

2007
39,5
39,6
39,5
40,6
39,9
39,9

2008
39,5
39,7
39,7
41,1
40,1
40,2

2009
39,7
39,9
40,2
41,1
40,3
40,4

2010
39,6
40,3
40,4
41,4
40,5
40,6

2011
39,3
40,5
40,3
41,5
40,7
40,9

2012
39,5
40,6
40,6
41,7
41,0
41,2

2013
39,8
40,7
40,8
42,0
41,2
41,5

2014
40,1
40,9
41,1
42,2
41,5
41,8

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Vzdělání obyvatelstva, dle Sčítání lidu, domů a bytů, se na území obce Píšť zlepšuje. Zvyšuje se počet
obyvatel s úplným středoškolským vzděláním a také s vyšším odborným vzděláním či nástavbou. Počet
obyvatel s vysokoškolským vzděláním se mezi lety 2001 a 2011 zvýšil o více než polovinu. Zatímco
v roce 2001 bylo v obci více vysokoškolsky vzdělaných mužů (36 mužů, 22 žen), v roce 2011 měly větší
zastoupení ženy (59 můžu, 68 žen). Pozitivní vývoj je zaznamenán i v kategorii obyvatelé bez
jakéhokoliv vzdělání a se základním vzděláním včetně neukončeného, kdy se jejich počet ve sledovém
časovém úseku snižuje. Největší počet obyvatel v obci tvoří osoby se středním vzděláním bez maturity
či osoby vyučené.
V porovnání s referenčními obcemi má ovšem obec Píšť nejnižší zastoupení obyvatel s vysokoškolským
vzděláním, a to i přesto, že se počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel zvyšuje. Obec vykazuje také
nižší zastoupení občanů s vyšším odborným a úplným středním vzděláním s maturitou než ostatní
sledovaná území. Naopak nad ostatními převyšuje v podílu osob se středním vzděláním bez maturity
či osob vyučených a má nejnižší podíl osob bez vzdělání.
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Darkovice
Hať
Chuchelná
Píšť
okres Opava
MSK

0,7
24,3
0,4
23,8
0,4
18,7
0,3
23,4
0,7
19,5
0,6
19,6
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování

40,2
40,4
39,9
41,5
36,9
35,1

21,2
23,5
24,8
21,1
25,2
25,9

2,3
1,8
2,5
2,8
2,6
2,6

0,5
0,6
0,9
0,6
0,8
0,9

vysokoškolské

vyšší odborné
vzdělání

nástavbové studium

úplné střední
(s maturitou)

střední vč. vyučení
(bez maturity)

základní včetně
neukončeného

Obyvatelstvo ve
věku 15 a více let

bez vzdělání

Tabulka 4: Vzdělanostní struktura v obci Píšť, referenčních obcích, okrese Opava a MSK v %
(26. 3. 2011)

8,0
7,4
10,1
7,2
10,8
11,2

Sociální situace
Národnostní struktura v obci (dle Sčítání lidu, domů a bytů) je zobrazena v následující v tabulce 5.
Z celkového počtu 2 070 obyvatel v roce 2011 se 1 525 přihlásilo k české, moravské nebo slezské
národnosti, což činilo cca 74 % tehdejších obyvatel. Oproti roku 2001 se zastoupení těchto národností
snížilo o 21 %.
Nejpočetnější národnostní menšina v obci byla v roce 2011 národnost polská (6 obyvatel), dále
slovenská a německá. Počet Poláků v obci se snížil během uváděných 10- ti let na polovinu. Největší
pokles je ovšem zaznamenán u obyvatel s německou národností, a to z 58 osob (z toho 36 mužů)
v roce 2001 na 4 osoby v roce 2011. Změna je sledována i v zastoupení ukrajinské národnosti, která
se v roce 2011 v obci již nevyskytuje. Mezi obyvateli dle výsledků sčítání lidu nejsou zastoupení
Romové ani Vietnamci. V obcích Darkovice, Hať a Chuchelná byli nejpočetnější národnostní menšinou
v roce 2011 Slováci.
Z tabulky je viditelné, že oproti roku 2001 svou národnost v roce 2011 velké množství osob neuvedlo.
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Tabulka 5: Obyvatelstvo podle národnosti v obci Píšť (březen 2001,2011)
2001
celkem
muži
ženy
celkem
Obyvatelstvo celkem
2097
1003
1064
2070
z toho
česká
1880
916
964
1359
národnost
moravská
47
19
28
113
slezská
72
39
33
53
slovenská
10
7
3
4
německá
58
36
22
4
polská
12
5
7
6
romská
ukrajinská
3
2
1
vietnamská
neuvedeno
10
6
4
435
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, 2011, vlastní zpracování

2011
muži
1022
644
55
31
3
2
3
234

ženy
1048
715
58
22
1
2
3
201

Z celkového počtu 2 070 obyvatel je v obci Píšť téměř polovina osob 954 (46 %) náboženského vyznání
(k roku 2011), proti krajskému průměru 18,5 % a okresnímu průměru 27,5 %. Z toho největší podíl
věřících (88 %) je římskokatolického vyznání. Oproti minulému sčítání z roku 2001 tento počet
významně poklesl a to o 886 obyvatel hlásících se k této církvi. U referenčních obcí je situace podobná.
Na rozdíl od obce Píšť se v nich vyskytují věřící, hlásící se k Českobratrské církvi evangelické
a Pravoslavné církvi.
Tabulka 6: Obyvatelstvo podle náboženské víry v obci Píšť (březen 2001,2011)
Obyvatelstvo celkem
Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti
z toho
Církev římskokatolická
Církev československá husitská
Českobratrská církev evangelická
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Pravoslavná církev v českých zemích
Církev adventistů sedmého dne
Starokatolická církev v ÈR
Bez náboženské víry
Neuvedeno
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001,2011, vlastní zpracování

2001
2 097
1 774
1 726
2
1
10
2
1
220
103

2011
2 070
62
954
840
3
7
173
881

Spolková činnost
V obci svou činnost vykonává 10 zájmových spolků či organizací. Jedná se o Český svaz chovatelů
Píšť, Český zahrádkářský svaz Píšť, Klub maminek s dětmi Píšť, SDH Píšť, TJ Slavia Píšť, Včelaři v Píšti,
MS Píšť – Hůrky, střelecký klub AVZO Píšť, Chrámový sbor Píšť, Šachový klub GOBE. Mimo to v obci
funguje Spolek rodičů a přátel ZŠ a Spolek rodičů a přátel MŠ. Představeny jsou spolky, které
prezentují svou činnost v mediích.
Český svaz chovatelů Píšť má 28 členů, mezi které patří chovatele holubů, drůbeže, králíků, akvarijních
rybek, exotického ptactva a jiných druhů zvířat. Společným zájmem organizace je chovatelství zvířat
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a rozvoj chovatelského hobby. Členové pro svou činnost využívají klubové zařízení (tzv. chata
chovatelů). Svaz pořádá a účastní se různých výstav.
Klub maminek s dětmi Píšť je spolek, který sdružuje maminky na mateřské (rodičovské) dovolené, které
chtějí využít volného času k posílení psychosociálního rozvoje sebe a svých dětí. Klub provozuje
Mateřské centrum a samy maminky se podílejí na jeho samosprávě a zajišťují programy. Pořádá
aktivity typu cvičení s dětmi, kurzy angličtiny a další akce, jako např. rozloučení s prázdninami, jarní
pochod, olympiáda, bazar dětského oblečení apod.
Sbor dobrovolných hasičů funguje v obci již od roku 1911. V obci existuje i Jednotka sboru
dobrovolných hasičů (JSDH), kterou zřizuje obec Píšť. Jednotka se Sborem úzce spolupracuje, členové
Jednotky jsou zároveň registrováni ve sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Na pokyn zřizovatele
členové JSDH také vyjíždějí k různým pomocným činnostem v obci, např. k řezání stromů, čištění
komunikací a kanalizací. Jsou nápomocni při zajišťování bezpečnostní pořadatelské služby
u společenských akcí v obci. Počet výjezdů jednotky SHD za rok 2014 činil 10 (5 výjezdů technické
pomoci a 5 výjezdů k požáru, z toho jedním bylo cvičení). Mezi činnosti spolku patří:







každoroční školení členů Jednotky - výcvik velitelů, strojníků, používání dýchací techniky, práce
s motorovou pilou, seznamování se stávající i novou technikou,
účast soutěžního družstvo SDH (žen, mužů a seniorů- hasičů nad 40 let věku) na soutěžích
v požárním sportu,
pořádání noční soutěže v požárním sportu a denní soutěže v požárním sportu o putovní pohár
starosty obce Píšť,
pořádání tradičního Hasičského plesu,
pořádání „Dne otevřených dveří” v hasičské zbrojnici pro místní občany a děti základní
a mateřské školy,
ukázka hasící techniky, zejména hasičských vozidel v rámci oslav Dětského dne.
(Zdroj: http://sdh-pist.webnode.cz/)

Od roku 1946 v obci působí sportovní klub TJ Slavia Píšť, který je zaměřen na kopanou. Klub v současné
době zastupují tyto týmy: A-tým, B-tým, Dorost, Žáci, Mini-žáci a Staří Páni. A-tým mužů hraje I. B
třídu, B-tým III. třídu a Dorost a Žáci pak okresní soutěž. Klubovými barvami jsou červená a bílá. Klub
má své propagační předměty s logem TJ Slávia Píšť- kávový set, hrníček a podšálek, pivní půllitr, čepice,
klíčenky a samolepky, které je možno zakoupit. Klub každoročně pořádá tradiční karneval Odpust PÍŠŤ,
Sportovní ples a Trioball. Tělovýchovná jednota se podílí na zvelebování fotbalového areálu (např.
oplocení areálu, dokončení střídaček, výstavba dřevěného stánku, vybavení místností nábytkem v roce
2012 apod.).

Hospodářství
Obec Píšť lze považovat za obec venkovského charakteru. Výměru a podíl zastoupení druhů ploch
v obci shrnuje tabulka 7. Na území obce se připravuje zpracování komplexních pozemkových úprav,
které bude zajišťovat Pozemkový úřad Opava.
Největší podíl z výměry obce tvoří zemědělská půda (66,1 %). Pro zemědělskou výrobu je využívána
především zvlněná krajina kolem údolí Píšťského potoka. Zemědělství se orientuje na rostlinnou
výrobu. Zemědělskou půdu na území obce obhospodařuje společnost Opavice, a. s., až na pár
soukromých políček. Ze zemědělské půdy tvoří převážnou část orná půda (81,1 %), v menším poměru
pak trvalé travní porosty (15,8 %) a zahrady (3,1 %).
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Tabulka 7: Struktura půdního fondu – zastoupení druhů pozemků v obci Píšť v roce 2014

Celková výměra obce
Zastavěné plochy
Zemědělská půda
Orná půda
z toho
Zahrady
Trvalé travní porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Ostatní plochy

výměra (ha)
1 568,1
29,7
1 037,1
841
32,1
163,9
422,7
13
65,7

podíl (%)
100
1,9
66,1
81,1
3,1
15,8
27
0,8
4,2

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Rozsáhlé plochy zemědělské půdy v malé míře doplněny krajinnou zelení, obklopují především
na jihovýchodě a na severu zastavěnou část obce, která leží v údolí. Ta doprovází především linie
vodních toků, meze a jiné terénní zlomy a v podobě stromořadí některé polní cesty. Na Píšťském
potoce se nad obcí nachází několik rybníků. Krajina je výrazně modelovaná, do hlavního údolí ze stran
sbíhá několik dalších menších údolí, které fungují jako přirozené svodnice dešťových vod z polí. Orná
půda je v těchto místech často vystavována zvýšené vodní erozi, voda z polí rychle odtéká a může
docházet k zaplavování obce (Zdroj: Odůvodnění územního plánu Píšť).
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Obrázek 3: Struktura půdního fondu – zastoupení druhů pozemků v obci Píšť

Zdroj: Odůvodnění územního plánu Píšť, vlastní úprava

Hlavní vodní toky a rybníky jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy Ostrava, ostatní menší
vodoteče pak ve správě Lesů ČR, obce a soukromých vlastníků.
Z celkové plochy obce připadá 27 % na zalesněnou plochu. Lesní porost převládá na jižní a západní
části území obce. Menší plochy lesa se nachází i na zbytku území. Samostatný les tvoří bývalá
bažantnice v severní části poblíž statku Hůrky. Jedná se o hospodářské lesy, které jsou ve správě Lesů
ČR, s. p. Mezi lesními porosty převládá buk, dub, méně pak smrk a borovice.
Obec bude vyzvána k navracení česko-polského dluhu, tedy poměrné části území Polsku. Rozloha
katastru obce (a podíl zemědělské půdy) se tedy v budoucnu nepatrně zmenší, jak dokumentuje
obrázek 4.
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Obrázek 4: Územní česko-polský dluh

Zdroj: Obecní úřad obce Píšť

Průmyslové zóny
Na území obce se nacházejí 4 průmyslové zóny- Sever, Jih, Východ, Západ, které leží mimo obytné
území obce. Přehled celkových ploch, vybudované infrastruktury a obsazenost jednotlivých zón
znázorňuje tabulka 8.
Tabulka 8: Přehled průmyslových zón v obci Píšť

volná
plocha
(ha)

plyn

telekomuikace

12,8

9,6

ano
22 kV

ne

ano

ano

ano

"JIH"

1,8

1,1

ne

2

ne

ne

ne

ne

"VÝCHOD"
"ZÁPAD"

2,5
1,4

2,5
0

ne
ano

ne
ne

ne
ano

ne
ano

ne
ano

"SEVER"

elektro

celková
plocha
(ha)

voda

dostupná infrastruktura
(ANO/NE + popř. hodnota)
kanalizace

název
průmyslové
zóny

firmy působící v PZ

KOHIMEX, spol. s. r. o.
KLIA CZ s.r.o.
KOVOVÝROBA Oldřich Drobný
PSBLAS s.r.o.
OPAVICE, a. s.
KOHE Kamenictví Píšť

PRÁZDNÁ
FICHNA-HUDECZEK, a. s.
ZANDAUREAL, s.r.o.
Zdroj: http://www.hlucinsko.eu/clanek/prumyslove-zony-plochy-pro-podnikani/1221, doplněno

Největší průmyslová zóna v obci PZ Sever (12,8 ha), původně středisko zemědělské výroby, leží
severně od zástavby na návrší za hřbitovem. Je v ní umístěno 5 firem (viz tabulka 8). Zóna by měla být
rozšířena o další plochy, které zatím nejsou napojeny na inženýrské sítě.

2

připravuje se
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Obrázek 5:Průmyslová zóna Sever

Zdroj: Obecní úřad obce Píšť

Další zaplněné průmyslové zóny Jih (1 firma) a Západ (2 firmy) mají menší plochu. Průmyslová zóna
Východ zatím není obsazená. Je situována na východním okraji obce poblíž uvažované čistírny
odpadních vod mezi Ratibořskou ulicí (silnicí II/466) a Píšťským potokem. Toto území je pro zájemce
o podnikání v obci alternativou k existujícím průmyslovým zónám, které jsou již zaplněny (PZ Západ,
PZ Jih) nebo je jejich rozvoj problematický (PZ Sever s nekapacitním dopravním napojením)
(zdroj: odůvodnění územního plánu Píšť). Průmyslová zóna Východ prozatím nemá vybudovanou
infrastrukturu (elektro, voda, plyn, telekomunikace).
Obrázek 6: Neobsazená průmyslová zóna Východ

Zdroj: Obecní úřad obce Píšť

Ekonomická situace
Ekonomickou strukturu obyvatelstva obce Píšť v porovnání s ostatními vybranými obcemi znázorňuje
tabulka 9. Z tabulky je patrné, že je nejvíce osob zaměstnáno v průmyslu (v obci Píšť 30,4 %
z celkového počtu zaměstnaných osob). Naopak nejmenší zaměstnanost v obci Píšť byla zjištěna
v odvětvích, jako je ubytování, stravování a pohostinství (1,3 %). Z hlediska nejmenší zaměstnanosti je
to u referenčních obcí jinak: odvětví informační a komunikační činnost (obec Darkovice) a odvětví
peněžnictví a pojišťovnictví (obce Hať a Chuchelná).
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Tabulka 9: Ekonomická struktura podle zaměstnanosti v odvětvích ekonomické činnosti v obci Píšť a
v referenčních obcích v % (26. 3. 2011)

5,9
6,2
3,4
4,8

5,9
5,9
3,4
5,3

5,2
4,8
6,4
4,5

5,7
6
10,9
5,6

nezjištěno

2,8
1,4
0,7
1,5

zdravotní a sociální
péče

1,2
2,9
1,8
1,5

vzdělávání

peněžnictví a
pojišťovnictví

2,7
1,8
2,3
1,3

veřejná správa a
obrana; soc. zabezpeč.

informační a
komunikační činnosti

4,8
6,1
3
3,5

nemovitostí, vědecké a
tech. a admin. činnosti

ubytování, stravování a
pohostinství

10,1
10,5
7,9
11,1

doprava a skladování

Darkovice
563
2,3
28,1
9,9
Hať
1 145
1,9
26,5
10,8
Chuchelná
597
2,5
36
8,5
Píšť
947
2,6
30,4
13,7
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování

obchod a opravy

stavebnictví

průmysl

zemědělství, lesnictví,
rybářství

Obec

Zaměstnaní celkem
(počet)

z celku podle odvětví ekonomické činnosti

13,7
12,1
11,4
12,4

Podnikatelské prostředí v obci se na jedné straně vyznačuje různorodostí mnoha malých
podnikatelských subjektů působících v různých oborech podnikání a na druhé straně přítomností
několika větších podniků. Hlavními zaměstnavateli jsou v obci větší firmy jako Fichna-Hudeczek, a.s.,
Stavitelství SIZO s.r.o. a PSBLAS s.r.o.
Přehled firem nacházejících se v obci znázorňuje následující tabulka.
Tabulka 10: Přehled firem v obci Píšť (2015)
Název firmy
AAAPAPÍR
Autodoprava Jiří Bialas
Autoservis Antonín Búll
Cukrárna Blahutová
Daniel Slanina, s.r.o.
EL-EKO Jan Ondruš
Elektroslužby Karel Plaček
FICHNA-HUDECZEK, a. s.
Gerhard Tvrdý, elektrorevize
Irena Plačková, masáže-pedikura
Jan Lasák - SANDA
Jízdní kola - Lubomír Stuchlý
Josef Boček s.r.o.
KLIA CZ s.r.o.
KOHE Kamenictví Píšť
KOHIMEX, spol. s. r. o.
KOVOVÝROBA Oldřich Drobný
Květinářství „U Jany“
Lékárna Píšť - PharmDr. Alena
Šubertová
Oto Fichna, kovoobráběčství

Adresa
Průmyslová 400/6, Píšť
Školní 539/16, Píšť
Opavská 4/134, Píšť
Opavská 218/101, Píšť
Opavská 39/44, Píšť
Luční 463/2, Píšť
Spojovací 168/4, Píšť
Opavská 535/17, Píšť
Zátiší 569/2, Píšť
Hasičská 73/1, Píšť
Pekařská 341/8, Píšť
Ratibořská 135/22, Píšť
Ratibořská 90/55, Píšť
Píšť-Hůrky (PZ Píšť-Sever)
Ratibořská 68/11, Píšť
PZ Píšť-Sever
Za Humny 520/6, Píšť
Ratibořská 220/21, Píšť
Opavská 225/25, Píšť

IČ
Webová adresa
65150830 www.aaapapir.cz
42862680
60948337
12692310
29441412
46091858 www.el-eko.cz
13601474
27765857 www.f-h.cz
43973744
46093303
46569987
65151747 http://cyklopist.cz/
27764362
www.klia.cz
73249009 www.kamenictvipist.cz
25871056 www.kohimex.cz/
60952741
73282952
7812737

Na Kaménce 465/8, Píšť

66170427
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Pekařství GOBE s.r.o.
Pneuservis Karel Meisel
Pohostinství „U Martiny“
Prodejna „U Kozáků“
PSBLAS s.r.o.
Průmyslové zboží „Pro dům a
zahradu“
Radka Jurečková, kadeřnictví
Restaurace Golf & koupaliště Píšť
Restaurace „Majk“
Restaurace „U Tomáše“
Restaurace Viktoria
Stanislav Bartusek
Stavitelství SIZO, s. r. o.
TAPMAL-Arnošt Lasák
TEMPO-obchodní družstvo
Trafika-Edita Halfarova
VIKPAP GROUP, s.r.o.
Výkopové a zemní práce-David
Harasim
ZANDAUREAL, s.r.o.
ZOO hobby

Pekařská 203/2, Píšť
Opavská 215/87, Píšť
Ratibořská 79/33, Píšť
Ratibořská 66/7, Píšť
PZ Píšť-Sever
Opavská 535/17, Píšť

46581600 www.pekarstvigobe.cz
44197560
61606880
46090908
26841860 www.psblas.com
76564151

Hasičská 73/1, Píšť
Opavská 531/57, Píšť
Opavská 53/12, Píšť
Kovářská 257/34, Píšť
Ratibořská 121/66, Píšť
Boleslavská 448/19, Píšť
Ratibořská 592/42, Píšť
Ratibořská 146/6, Píšť
Opavská 467/49, Píšť
Hřbitovní 405/4, Píšť
Školní 492/3, Píšť
Ratibořská 90/55, Píšť

68317549
2244292
22956921
1490991
42859034
22960180
26840359
13603248
32417
3622525
2069741
70310092

Sportovní 524/3, Píšť
Třešňová 510/4, Píšť

2319012
74380338 www.zoo-hobby.cz

http://koupalistepist.cz
www.u-tomase.cz

www.sizo.cz
www.odtempo.cz
www.vikpap.cz
www.harasim.cz

Zdroj: Obecní úřad obce Píšť

Služby
V obci je zastoupena následující veřejná infrastruktura: prodejna smíšeného zboží, pekařství a pekárna
u koupaliště, 7 restaurací na Opavské, Kovářské a Ratibořské ulici (viz tabulka 10) od sebe vzdáleny
v rozmezí cca 1000 m, pošta a sousední obchodně administrativní objekt (textil, kadeřnictví,
kanceláře), papírnictví, lékárna, praktický lékař pro dospělé, stomatolog, dům s pečovatelskou službou,
knihovna, květinářství, kosmetika, trafika, autoservis, elektroslužby a další maloobchody-chovatelské
potřeby a krmiva, zboží pro dům a zahradu, jízdní kola a cyklodoplňky.
Chybějící služby v obci jsou informační a kulturní centrum obce, ubytovací zařízení a wellness studio,
dětský lékař, čerpací stanice PHM, bankomat, policie.

Cestovní ruch
Obec leží mimo hlavní oblasti cestovního ruchu. V obci se nenachází žádné ubytovací zařízení.
Návštěvnost obce turisty je tedy maximálně jednodenní.
V obci dominují stavby, které jsou zapsány v seznamu kulturních památek. Jedná se o kostel sv.
Vavřince (Mariánské poutní místo Panny Marie Częstochovské) z roku 1743 (obrázek 7). V roce 2003
byla v jeho areálu dokončena venkovní Křížová cesta keramických reliéfů s Lurdskou jeskyní. Druhou
památkou je ojedinělá osmihranná kaple se sochou Jana Nepomuckého v interiéru, která pochází
z 18. století a fara.
Asi nejznámější a svého druhu unikátní jsou sluneční parkové hodiny v Píšti (viz obrázek 7), které byly v
době svého vzniku (7/2005) největšími slunečními hodinami tohoto provedení v Evropě. Ukazují
astronomický čas (časová zóna: Greenwich + 1 hodina) a jejich dominantou je jeden z prvků symbolů
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obce Píšť, který je ve tvaru lilie - erbovního znaku pánů ze Zvole, majitelů obce Píšť v 16. století.
Hodiny mají rozměr 16 x 47 m a délka polosu je 3,5 metru. (Zdroj: www.pist.cz)
Obrázek 7: Kostel sv. Vavřince (vpravo) a parkové sluneční hodiny (vlevo) v obci Píšť

Zdroj: www.mapy.cz, Informační centrum HLUČÍN

Obec Píšť nabízí obyvatelům i návštěvníkům řadu možností pro sportovní vyžití. Obcí vedou dvě
cyklostezky (viz dopravní infrastruktura) a prochází jí zelená turistická trasa (Píšť – Bělá – Bolatice).
Pro milovníky přírody je na území obce lákadlem přírodní památka Hranečník a hnízdiště volavky
popelavé, ke které vede naučná stezka. V obci je vystavěn sportovně - rekreační areál Píšť, koupaliště
s beach volejbalovým hřištěm a minigolfem a nachází se zde i stometrová Střelnice (více viz Kultura,
sport a tělovýchova).
Mnoho návštěvníků z okolí do obce zavítá u příležitosti konání různých společenských a kulturních akcí,
které vychází z místních tradic (více viz Kultura, sport a tělovýchova). Pro obec se také staly tradiční
"píšťské svatební koláče", vyhledávané lidmi z celého regionu, které peče vyhlášená soukromá
pekárna.

Trh práce
Co se týče nezaměstnanosti, řadí se okres Opava k regionům s vyšší mírou nezaměstnanosti. Svou
hodnotou dlouhodobě převyšuje celorepublikový průměr, avšak nedosahuje hodnot
Moravskoslezského kraje (MSK). Situace v obci Píšť je v porovnání s okresem Opava
a Moravskoslezským krajem lepší.
Všechny obce zaznamenávají nárůst míry nezaměstnanosti (dále MN) po roce 2008, který je způsoben
vlivem hospodářské krize. V obci Píšť se ovšem hodnota MN již v roce 2010 snižuje, zatímco
u ostatních referenčních obcí se v tomto roce hodnoty dále zvyšují. Z let 2012 nejsou z technických
důvodů údaje o MN k dispozici. Od roku 2013 ukazatel míry nezaměstnanosti, která poměřuje všechny
dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám, nahrazuje nový ukazatel
registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Tento ukazatel vyjadřuje
podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.
S ohledem na odlišnou definici je tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný.
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Graf 2: Vývoj míry nezaměstnanosti v obci Píšť, referenčních obcích, okrese Opava a MSK (k 31. 12.)
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Zdroj: Úřad práce Opava, ČSÚ, vlastní zpracování

V roce 2014 (k 31. 12.) činil podíl nezaměstnaných osob v obci Píšť 6,1 %, stejně jako v obci
Chuchelná. U ostatních porovnávaných území byl ukazatel následující: Hať 4,9 %, Darkovice 6,6 %,
okres Opava 8,2 % a MSK 9,8 %. Obec Píšť nedosahuje ani celorepublikového průměru (7,5 %).
Zatímco ostatní sledované obce zaznamenaly meziroční pokles tohoto ukazatele, v obci Píšť se podíl
nezaměstnaných osob zvýšil o 2 %.
Tabulka 11: Podíl nezaměstnaných osob v % (k 31. 12.)
obec
Darkovice
Hať
Chuchelná
Píšť
okres Opava
MSK

2013
7,1
6,3
8,5
5,9
9,0
10,5

2014
6,6
4,9
6,1
6,1
8,2
9,8

Zdroj: ČSÚ, Úřad práce Opava, vlastní zpracování

Počet ekonomicky aktivních obyvatel (EAO) se v obci Píšť držel od roku 2005 do roku 2011 na hodnotě
1 023 osob, což je cca 69 % produktivního obyvatelstva. V roce 2014 se místo EAO začal používat
ukazatel „obyvatelstvo ve věku 15-64 let“, který v tomto roce činil 1 481 osob. Nejvyšší počet
uchazečů o zaměstnání (UoZ) v obci Píšť byl za posledních 10 let zaznamenán v roce 2005. Následně
jejich počet klesal, až v roce 2008 dosáhl nejnižší hodnoty (67 UoZ). V roce 2009 se počet uchazečů
o zaměstnání opět zvýšil.
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Tabulka 12: Vývoj na trhu práce v obci Píšť v letech 2005-2014 (vždy k 31. 12.)3
Ukazatel
počet EAO
počet UoZ
počet VPM

2005
1023
107
2

2006
1023
84
7

2007
1023
69
9

2008
1023
67
19

2009
1023
93
0

2010
1023
86
6

2011
1023
86
3

2012
-

2013
92
-

2014
1 4814
92
7

Zdroj: Úřad práce Opava, vlastní zpracování

V roce 2014 se o práci ucházelo 92 občanů Píště, na které v obci připadlo 7 volných pracovních míst
(VPM). Počet uchazečů na 1 VPM tak činil 13,1 osob, tj. o 5 UoZ/1 VPM méně než v okrese Opava
a o 2,4 UoZ/1 VPM méně než se pohyboval krajský průměr. Nejnižší počet UoZ/1 VPM byl v obci
zaznamenán v roce 2008, kdy bylo na 67 uchazečů 19 volný pracovních míst. Strukturu volných
pracovních míst v jednotlivých letech znázorňuje následující tabulka.
Tabulka 13: Struktura volných pracovních míst v obci Píšť v letech 2005-2014
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Struktura VPM
autokarosář, automechanik
dtto + přípravář st. výroby, st. klempíř
dtto + různé profese stav. výroby
profese stav. výroby, většinou zedníci
profese stav. výroby, účetní
cukrář, pekař, prodavač
údaje nejsou k dispozici
údaje nejsou k dispozici

Zdroj: Úřad práce Opava, vlastní zpracování

V obci se nachází 40 firem s různým zaměřením: stavebnictví, kovovýroba, elektroslužby,
potravinářství apod. (viz ekonomická situace a služby v obci). Největší zaměstnavatelé v obci ukazuje
následující tabulka.
Tabulka 14: Přehled největších zaměstnavatelů podnikajících v obci Píšť
Název společnosti
Fichna-Hudeczek, a.s.
Stavitelství SIZO s.r.o.
PSBLAS s.r.o.

Odvětví podnikání
stavební činnost
stavební činnost
zpracování plechů a profilů černých, nerezových a hliníkových

Zdroj: Úřad práce Opava, vlastní zpracování

Mezi významné zaměstnavatele v regionu patří především MSA, a. s. Dolní Benešov, dále zde existuje
mnoho menších subjektů, které zaměstnávají několik desítek zaměstnanců (např. Baloušek tisk,
Městský úřad Hlučín apod.). Obyvatelé Píště mohou najít uplatnění i ve firmách okolních obcí jako
např. Bolatice (Lanex, a.s.) nebo Chuchelná (PF Plasty CZ, s.r.o. a rehabilitační ústav, patřící pod RÚ
Hrabyně). V obcích Hať a Darkovice jsou pouze drobní podnikatelé. Velká část obyvatel pak dojíždí

3

vysvětlivky: EAO-Ekonomicky aktivní obyvatelé, UoZ-uchazeči o zaměstnání, VPM-volná pracovní místa
Pozn. V letech 2012-2013 nebyly z technických důvodů tyto údaje k dispozici.
4

místo EAO se od r. 2013 používá ukazatel „obyvatelstvo ve věku 15-64 let“
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za prací do Ostravy, případně také do Opavy. Přehled vyjíždějících osob z obce Píšť a referenčních obcí
do zaměstnání znázorňuje tabulka 15.
Tabulka 15: Vyjíždějící do zaměstnání z obce Píšť a referenčních obcí (k 26. 3. 2011)
obec

vyjíždějící do
zaměstnání

Darkovice
Hať
Chuchelná
Píšť

255
514
249
383

v rámci
do jiné obce
obce
okresu
13
62
35
103
42
138
40
116

v tom
do jiného
do jiného
do zahraničí
okresu kraje
kraje
174
3
3
351
7
18
41
9
19
204
14
9

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování

Z vybraných obcí nejvíce obyvatel v roce 2011 vyjíždělo do zaměstnání z obce Hať. Obec Píšť se řadí
na druhé místo s počtem 383 vyjíždějících (37 % EAO). Z tabulky je zřejmé, že jen malá část obyvatel
pracuje přímo v daných obcích. Dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 nejvíce osob vyjíždí z obce Píšť
za prací do jiného okresu a následně do jiné obce v rámci okresu Opava. Ve srovnání s vybranými
obcemi obsadila obec Píšť první příčku s nejvyšší vyjížďkou za prací do jiného kraje. Naopak vyjížďka
do zahraničí není tak vysoká, činila 9 osob, což je o polovinu méně než v obcích Hať a Chuchelná.

Infrastruktura
Technická infrastruktura
V obci Píšť není vybudována soustavná kanalizace, pouze její úseky (3,5 km), ani čistírna odpadních vod
(ČOV). Splaškové vody jsou převážně svedeny do žump a septiků, anebo po nedostatečném
předčištění vypouštěny společně s dešťovými vodami přímo do recipientu, kterým je Píšťský potok.
Provoz a údržbu stávající kanalizace zajišťuje Obec Píšť. Vybudování tlakové kanalizace splaškových vod
cca 15,7 km, kterou obec připravovala, se nesetkala se souhlasem občanů. Nyní jsou diskutovány jiné
metody odkanalizování obce. V plánu je rovněž výstavba ČOV na východě území obce.
Obec Píšť je plynofikována, ale i přes tuto skutečnost v mnoha případech domácnosti lokálně využívají
kombinaci různých druhů paliv a zařízení na jejich spalování. Obyvatelé obce využívají možnosti
nákupu levnějších tuhých paliv v Polsku.
Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku a provozování obce Píšť. Je na něj napojeno
cca 97 % trvale bydlících obyvatel. Zdrojem pitné vody je vrtaná studna v jižní části katastru obce.
Vydatnost studny je 10 l/s. Zdroj má vyhlášena pásma hygienické ochrany (PHO) 1. a 2. stupně. Kvalita
vody vyhovuje ČSN 75 71 11, zdravotní zabezpečení je chlorací. Voda je čerpána do zemního vodojemu
2x 250 m3 (hladiny 269,30-266 m n. m.).
Zemědělská střediska jsou zásobena pitnou vodou z vlastních zdrojů přes věžové vodojemy, které jsou
ve vlastnictví Zemědělského družstva. Koupaliště je napojeno na veřejný vodovod. (Zdroj: Plán rozvoje
vodovodu a kanalizací Moravskoslezského kraje)

Dopravní infrastruktura
Obec Píšť je příhraniční obcí a leží mimo hlavní tahy (cca 25 km D1), které propojují Českou republiku
s Polskem. Nachází se zde hraniční přechod do obce Owsiszcze. Další nejbližší hraniční přechod
se nachází v obci Hať.
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Obec Píšť disponuje silnicemi II. třídy a III. třídy. Obec není napojena na železniční dopravu. Dopravní
komunikace v obci jsou vidět na obrázku 8.
Obrázek 8: Silniční síť obce Píšť

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/, vlastní úprava

Středem obce prochází silnice II. třídy č. 466, která do obce vede z Chuchelné a pokračuje na hranice
s Polskem a dále do obce Owsiszcze. Na tuto silnici se v zastavěném území obce napojují dvě silnice III.
třídy – III/46819 (Dolní Benešov – Závada – Píšť) a III/4695, která obec propojuje s městem Hlučín
(přes obec Vřesina). Na silničních komunikacích jsou umístěny tři mosty přes Píšťský potok (na obrázku
vyznačeny modrým bodem). Zelené body znázorňují uzlové body komunikace, tedy důležité křižovatky
a jiná napojení.
Celková délka komunikací II. a III. třídy v obci činí 4 125 m (viz tabulka níže). Nejdelší komunikací
je silnice II. třídy, která je od obce Chuchelné pojmenována jako silnice Opavská a od obecního úřadu
k hraničnímu přechodu pokračuje jako silnice Ratibořská. Ostatní komunikace v obci jsou silnice
IV. třídy a ne všechny jsou vyasfaltovány. Tyto komunikace v zastavěném území zajišťují obsluhu
veškeré zástavby, která není obsloužena přímo ze silnic II. třídy a III. třídy.
Co se týče zatížení komunikací dopravou, jak je zřejmé z obrázku 9, byla dle ředitelství silnic a dálnic
nejfrekventovanější silnicí v obci v roce 2010 silnice III. třídy vedoucí do obce z Dolního Benešova
s intenzitou 1001 - 3000 vozidel za 24 hodin. Na komunikaci II. třídy bylo naměřeno 501 – 1000 vozidel
na den. V obou případech na silnicích převažovala osobní auta. Intenzita dopravy silnice III. třídy
z Hlučína nebyla měřena.
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Obrázek 9: Intenzita dopravy v obci Píšť a okolních obcích v roce 2010

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Celostátní sčítání dopravy 2010, vlastní úprava

Intenzita dopravy cest čistě na území katastru obce je spolu s dalšími údaji znázorněna v tabulce 16.
Na rozdíl od sledování intenzity v roce 2010 ředitelstvím silnic a dálnic je zde naměřeno nejvyšší
zatížení automobilovou dopravou silnice II. třídy (Opavská a Ratibořská) a následně ulice Hlučínská.
Tato skutečnost může být způsobena rozdílným úsekem sledování.
Tabulka 16: Přehled komunikační II. a III. třídy v obci
Pojmenování
ulic5

typ

délka v m

Opavská
Ratibořská
Hlučínská
K Pile

II.
II.
III.
III.

1450
1510
288
877

průměrná
šířka
6
6
6
6

výměra v
m2
8700
9060
1728
5262

povrch

osobní
auta/24 h

nákladní
auta/24 h

asfalt
asfalt
asfalt
asfalt

1130
840
935
480

140
60
95
40

Zdroj: Obecní úřad obce Píšť

Podél komunikací II. a III. třídy jsou v zastavěném území obce vybudovány chodníky cca z 95 %.
U místních komunikací se chodníky nachází cca z 50 % jejich délky.
Pro cyklistickou dopravu jsou v obci vyznačeny trasy. Síť cyklotras na území obce i v jejím okolí
je znázorněn na obrázku 10. Je zde vybudována cyklostezka z obce na hranice s Polskem. Cyklostezka
je rovněž jediným spojením obce s polskou obcí Boleslaw (úsek označen na obrázku modře). Modře
je rovněž označena cyklotrasa č. 6092, která vede z hraničního přechodu Boleslaw / Píšť centrem obce
Píšť, přes Bělou pokračuje do Bolatic, kde kříží cyklotrasu č. 553 Prajzskou cestu. Celková délka této
trasy je 13 km (4,5 km výhledový úsek Bolatice - Kravaře).
Žlutě je vyznačena cyklotrasa č. 6094, vedoucí od hranic na severu obce přes Hůrky a centrum obce
(kde křižuje cyklotrasu č. 6092), kde dále pokračuje směr Dařanec do Vřesiny a končí v obci Darkovičky.

5

schváleno na 6. zasedání ZO Píšť dne 16. 10. 2007
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Obrázek 10: Síť cyklotras v obci Píšť a okolních obcích (2012)

Zdroj: Na kole bez hranic, Mapa cyklotras Hlučínska, vlastní úprava

Cyklotrasa „F“, na obrázku v obci Píšť znázorněna zelenou barvou, odbočuje před hraničním
přechodem Hať - Tworków z Jantarové stezky č. 5, prochází přírodní rezervací Dařanec kolem
sv. Huberta, pokračuje směr pila v Píšti a končí na cyklotrase č. 6092. Má celkovou délku 6 km.
Mimo zastavěné území obce probíhá značená cyklotrasa č. 6091 (vyznačena hnědou barvou), která
pokračuje přes Vřesinu do Kozmic, kde se napojuje na další cyklotrasy.

Dopravní obslužnost
Obec je obsluhována autobusovou hromadnou dopravou zapojenou do Ostravského dopravního
integrovaného systému (ODIS). Obec Píšť leží společně s Vřesinou a Závadou v zóně č. 27.
Poskytovatelem dopravních služeb je firma ARRIVA MORAVA a.s., jež zajišťuje autobusovou dopravu
do okolních měst a obcí.
Do krajského města i okresního města je ve všední den zajištěna doprava dostatečně (cca 30 spoji od
cca 4 hodin do cca 22:30 hodin), ve většině případů maximálně s jedním či dvěma přestupy. Podobně
je tomu i ve směru Ostrava-Píšť a Opava- Píšť. V obci jsou čtyři autobusové zastávky: Píšť-kostel, Píšťkoupaliště, Píšť-Mýto a Píšť-Na Pile.
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Vybavení obce
Bydlení
Způsob zastavění obce je definován především modelací terénu údolí Píšťského potoka.
Obrázek 11: Orientační plán obce

Zdroj: Odůvodnění územního plánu

Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy s maximálně dvěma nadzemními podlažími, výjimečně
se vyskytují i budovy s třemi nadzemními podlažími (několik bytových domů). V obci je v současné
době 619 popisných čísel. Územní plán nenastavuje regulační opatření pro výstavbu.
Ve střední části obce v délce asi 1 km kolem této křižovatky se zástavba rozšířila i na druhý břeh
potoka na jižní stranu údolí. Zástavba je tu až na výjimky poměrně kompaktní. K severu vybíhá
ze středu obce komunikace ke statku Hůrky, zástavba v této části se rozvíjí podél ní a podél dalších
cest, které z ní vybíhají k západu. Stojí zde i dva bytové domy, struktura je tu neukončená, některé
domy jsou ze tří stran obklopeny zemědělsky obdělávanou půdou (část nazývaná „Siedlung“).
Na západním konci obce u silnice do Chuchelné byla v roce 1955 postavena skupina domů zvaná
„Korea“, odsud dále na jih u silnice do Závady je zcela odtržená zástavba v části zvané „Na Pile“. Část
Na Pile je dnes od jádrové obce „odtržena“ a není zcela obsloužena veřejnou infrastrukturou.
(Zdroj: Odůvodnění územního plánu Píšť). Zcela samostatně pak stojí několik dalších samot (rodinný
dům u statku Hůrky, rodinný dům v Bažantnici, hájenka v Oboře, budova bývalé celnice u silnice do
Owsiszcze).
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Návrh dostavby domů v obci řeší nový územní plán. Na obecních pozemcích jižně od koupaliště
(„Lokalita nad Sandou“) se plánuje výstavba 20 rodinných domů. Na ploše zatím není vybudována
doplňková infastruktura. Pozemek je v současné době obhospodařován zemědělsky firmou
Opavice, a. s.

Školství a vzdělávání
V obci Píšť se nachází jedna základní a mateřská škola, stejně jako v obcích Darkovice, Hať a Chuchelná.
Maximální kapacita školy v obci Píšť je 300 dětí. Školu navštěvovalo nejvíce žáků ve školních letech
2009/2010 a 2010/2011 (177 žáků). V posledních třech školních letech byl celkový počet nižší (cca
o 28 - 33 žáků). Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 149 žáků. Ve škole se vyskytují třídy
s velmi rozdílným počtem žáků od 10 žáků po 19 žáků ve třídě.
Výstavba Základní školy Píšť, včetně tělocvičny a stravovacího zařízení, byla realizována mezi lety 1995
(březen) až 1998 (srpen). V období 03/2012-12/2014 byla škola zateplena a byly výměny okna a dveře
na pěti pavilonech. Školská zařízení v obci využívají 2 budovy. V jedné je umístěna škola, školní jídelna,
třída mateřské školy a školní družina. V druhé budově se nachází zbývající třídy mateřské školy.
V původní škole, která v obci fungovala od roku 1838 (v roce 1929 byla zřízena škola měšťanská),
je od výstavby nové školy umístěn obecní úřad a dům s pečovatelskou službou.
V budově základní školy je umístěno 12 učeben (v jedné je dočasně umístěna třída MŠ), jedna herna
školní družiny. Z dvanácti učeben je vybaveno multimediální technikou, ve dvou jsou dataprojektory
a notebooky. Ve škole dále funguje laboratoř chemie, učebna chemie/fyziky (přírodovědná učebna),
školní dílny, cvičná kuchyně, knihovna, učebna výpočetní techniky, která je vybavena 20 PC
s připojením do školní sítě a internetu. Nově ve škole vznikla jazyková učebna vybavena 20 pracovními
stanicemi (sluchátka s mikrofonem) a jedním učitelským PC. (Zdroj: Výroční zpráva o činnosti školy,
školní rok 2014/2015). V roce 2014 byla škola také vybavena tablety. Pro odpočinek slouží prostorné
atrium školy, v patrech jsou umístěné stoly pro stolní fotbal a stolní tenis. Pro výuku tělesné výchovy
školy se využívají dvě tělocvičny. Tělocvičny jsou pronajímány i veřejnosti. Ve škole pracovalo
k 30. 6. 2015 fyzicky celkem 29 zaměstnanců.
Obec plánuje další modernizaci školy, konkrétně vybudování nových prostor družiny, prostor
pro volnočasové aktivity a odborné učebny v podkroví školy. Škola se pravidelně zapojuje do projektů
místních nebo celorepublikových, mezi nejoblíbenější patří „Olympijský víceboj“, „NATTECH - podpora
technického vzdělávání“, „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“.
Tabulka 17: Počet žáků v základních a mateřských školách za školní rok 2015/20166
Obec

Základní škola

Darkovice

Mateřská škola
80

56

Hať

215

88

Chuchelná

158

53

Píšť

149

76

Zdroj: webové stránky škol

Mateřská škola eviduje 76 dětí z celkové kapacity 84. Oproti základní škole se v mateřské škole
se od roku 2009 zvýšil počet dětí o 20. Nejbližší střední školy se nachází v blízkých obcích –
Šilheřovicích, Hlučíně, Opavě a Ostravě. Mateřská škola byla rekonstruována v letech 2008 (září)
6

nižší počet žáků v základní škole v obci Darkovice je způsoben tím, že je škola pouze pětitřídní
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až 2009 (říjen). V součinnosti učitelek mateřské školy, dětí z mateřské školy a za zapojení občanského
sdružení „Klub maminek s dětmi Píšť“, bylo vybudováno víceúčelové dětské hřiště pro věkovou
skupinu dětí od 2 do 6 let jako volnočasové zařízení se zaměřením na zdravý pohyb dětí v bezpečném
prostoru uzavřeného venkovního areálu škol.
Obrázek 12: Mateřská škola s dětským hřištěm

Zdroj: Obecní úřad obce Píšť

Zdravotnictví a sociální péče
V obci má ordinaci praktický lékař pro dospělé a stomatolog. Chybí zde dětský lékař. Na ulici Opavská
je provozována lékárna.
V obci se nachází Dům s pečovatelskou službou (DPS). Objekt vznikl rekonstrukcí bývalé základní školy,
která byla využívána do roku 1997. V budově bylo vybudováno 16 bezbariérových bytů (jedno, dvou
i třípokojových) zvláštního určení pro osoby zdravotně-tělesně postižené a občany v důchodovém
věku. Pro zákazníky je zde k dispozici také společenské a stravovací zázemí. Dům s pečovatelskou
službou je plně obsazen.

Kultura, sport a tělovýchova
Obec Píšť nedisponuje žádným společensko-kulturním centrem či kulturním domem. Obec přesto žije
bohatým společenským a kulturním životem, vycházejícím z místních tradic.
Největší tradicí se v obci stala každoroční srpnová pouť k sv. Vavřinci, tzv. "Píšťský odpust", na který
se sjíždějí známí, rodáci a návštěvníci z širokého okolí i ze zahraničí - příbuzní z Německa, Polska.
Historie tradičních Odpustových karnevalů v Píšti sahá do 80. let minulého století, kdy v době svátku
sv. Vavřince se do obce sjížděli na pouťové atrakce rodiny s dětmi. Odpustové karnevaly v Píšti mají na
Opavsku, potažmo v celém Moravskoslezském kraji své nezastupitelné místo a jejich kvalita se rok
od roku zvyšuje. Konají se vždy první, nebo druhý víkend v měsíci srpnu a trvají vždy od pátku
do neděle. Jejich návštěvnost za všechny tři dny přesahuje více jak 3.000 lidí. Velkým milníkem byl rok
2004, kdy pořádání převzalo nové vedení fotbalového klubu a hned v prvním ročníku pozvalo
moderátora Leoše Mareše a trhlo rekord v počtu návštěvníků. Od té doby se na pódiích vystřídala celá
řada umělců. (Zdroj: TJ Slavie Píšť)
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Po dobu celého týdne okolo 10. srpna doprovází Odpust řada dalších akcí:





noční karnevaly místní TJ SLAVIE Píšť,
odpustová veselice s tanci na veřejných prostranstvích a velký odpustový ohňostroj, kolotoče,
atrakce,
Poodpustové pondělí s "Hauskapelou"
Slavnostní odpustová mše – koná se v kostele sv. Vavřince v neděli za účasti kněží z Česka
i Polska.

Další pravidelně pořádané akce, na jejichž realizaci se podílí obecní úřad, škola, školka a různá sdružení
v obci:













mezinárodní turnaj v minigolfu- v rámci česko-polské příhraniční spolupráce
Velikonoční šachový turnaj, který je svou výbornou organizací znám v celém regionu; dokonce
sem přijíždějí i šachisté z Polska.
Vítání dětí do života se zápisem do pamětní knihy obce; do pamětní knihy se podepisují také
občané, kteří dosáhli významného životního jubilea 80, 85 a více let.
Uliční slavnosti
Prajzská rallye
Noc kostelů
Vinobraní na kopci
Pivní slavnosti
Bělská čudla
Střelecké soutěže
Výstavy zahrádkářů a chovatelů
Vítání Máje a další.

Plesy místních spolků se konají v restauračních zařízeních, které disponují sálem. Obec má připravený
projektový záměr „Informační a kulturní centrum obce Píšť“, plánovaný v prostorách vedle obecního
úřadu (viz obrázek 13).
Obrázek 13: Vizualizace informačního a kulturního centra

Zdroj: Obecní úřad obce Píšť

V obci se nachází obecní knihovna. Pro veřejnost je zde k dispozici 1 x týdně veřejně přístupný internet
na 2 počítačích.
V obci je vystavěn sportovně - rekreační areál Píšť (SRA), areál Tělovýchovné jednoty SLAVIA Píšť. Tvoří
jej víceúčelové hřiště s mantinelovým systémem, které je veřejně přístupné v době od 08:00 do 21:00
hodin, tenisové, nohejbalové a volejbalové kurty. Poblíž se nachází koupaliště, jehož prvopočáteční
výstavba probíhala svépomocnou činností občanů. Veřejnosti jsou v areálu k dispozici dva venkovní
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bazény, beach volejbalové hřiště, rekreační plochy s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem,
18 jamkový minigolf a kuželky. Širokému okolí je známá také stometrová Střelnice, která umožňuje
sportovní i zájmovou střelbu z různých druhů palných zbraní, mimo jiné střelbu na asfaltové holuby.
Od roku 1946 v obci působí sportovní klub TJ Slavia Píšť, který je zaměřen na kopanou. Klub v současné
době zastupují tyto týmy: A-tým, B-tým, Dorost, Žáci, Mini-žáci a Staří Páni (více viz Spolková činnost).
Dalším rozšířeným sportem v obci je florbal.

Životní prostředí
Složky životního prostředí
Obec Píšť díky své poloze nepatří k nejvážněji postiženým oblastem znečištěného ovzduší
v Moravskoslezském kraji. Přesto patří k obcím, kde bývají překračovány imisní limity polétavého
prachu (PM10) a benzo[a]pyrenu. Na kvalitu vzduchu mají mimo znečišťovatele z okolí vliv tzv. lokální
topeniště v domácnostech, které používají kotle na tuhá paliva, ve kterých spalují kromě dřeva a uhlí
často také odpad, čímž se do ovzduší dostávají zdraví škodlivé polutanty vzniklé při spalovacím
procesu.
Územím protéká Píšťský potok, který je z větší části regulován. V zastavěném území je Píšťský potok
v krátkých úsecích zatrubněn (u koupaliště a u základní školy, cca 600 m). Zatrubnění (malý profil)
způsobuje záplavy a vyžaduje buď rekonstrukci, nebo ochranu (poldry) na horním toku a přítocích.
Píšťský potok přitéká do obce znečištěn nedostatečně čištěnými splaškovými vodami z obcí Závady
a Bělé, které nemají vybudovány kanalizaci ani čistírny odpadních vod. Stav vody se v obci ještě
zhoršuje rovněž absencí ČOV a splaškové kanalizace, ale také dalšími znečišťovateli, působícími v obci
(např. cukrárna Sanda, pekařství Gobe).
Na území obce se nachází několik rybníků – Vojtův a Alfrédův rybník u zástavby Na Pile, rybník Na Pile,
Nový rybník a Kolkův rybník. Na vodních tocích jsou vybudovány dvě suché nádrže pro zachycení
přívalových vod (poldry). V obci nejsou vyhlášena záplavová území. Záplavy na Píšťském potoku bývají,
bahnem z polí jsou při velkých deštích zaplavovány také části obce přiléhající přímo k polím.
(Zdroj: Odůvodnění územního plánu Píšť).
Obec má vypracovanou studii Protipovodňové a protierozní ochrany, která navrhuje dílčí zpřírodnění
koryta v intravilánu v návaznosti na strukturu obce.

Ochrana životního prostředí
Severozápadním směrem od obce při hranici s Polskem se nachází zvláště chráněné území přírody –
přírodní památka Hranečník (viz obrázek 14). Rozloha chráněného území je 4,93 ha. Jedná
se o uvolněný starý smíšený les. Předmětem ochrany je kolonie volavky popelavé, která je na severní
Moravě vzácná a ve výběru charakteru hnízdní lokality ojedinělá. Hranečník je přírodní památkou
vyhlášen od roku 1990. V současnosti zde každý rok hnízdí přibližně 150 párů volavek. Mimo volavky
popelavé jsou zde k vidění i volavky bílé a ohroženého krkavce velkého.
V sousedním katastrálním území obce Vřesina se nachází přírodní rezervace Dařanec o rozloze 32,94
ha, jejíž hranice kopíruje v délce přibližně 450 m hranici obce Píšť v prostoru východně od silnice
III/4695 (viz obrázek 14).
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Obrázek 14: Přírodní památky Hranečník a přírodní rezervace Dařanec mimo katastrální území obce

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map/, vlastní úprava

Brownfields, ekologické zátěže
V obci se v minulosti nacházel objekt typu brownfields. Areál bývalého zemědělsko-hospodářského
areálu v Píšti (o rozloze 2,1 ha) obec odkoupila od soukromého subjektu a pomocí prostředků
z dotačního titulu (projekt Revitalizace opuštěného území bývalého zemědělskohospodářského areálu
v Píšti) jej v roce 2010, až na jednu budovu, zdemolovala. Vzniklá plocha byla zatravněna a vyrostlo
na ni veřejné hřiště. Vedle areálu je plánováno parkoviště o ploše 2 854 čtverečních metrů pro 40 aut
a čtyři autobusy. Parkoviště bude provozováno obcí a kromě osvětlení bude vybaveno veškerým
potřebným inventářem. Ponechaná budova má v budoucnu sloužit jako zázemí pro sportovní aktivity.
V období 03/2011-12/2012 proběhla demolice dvou zchátralých budov (hospodářský objekt - sklad
volně ložených hnojiv; technické zázemí) v centru obce, které sousedily s obecním úřadem a z druhé
strany se zdravotním střediskem a nacházely se v blízkosti kulturních památek v obci. Demolice byla
financována z Regionálního operačního programu (ROP) a rozpočtu obce Píšť. Pozemek byl následně
zarovnán a zatravněn.
Všechny ostatní opuštěné objekty v obci jsou již nyní rovněž využity. Bývalá skládka, která se nacházela
severně od obce nedaleko areálu Hůrky (viz obrázek níže), byla rekultivována. Na jejím místě je nyní
zeleň. Oblast je sledována, každý rok se odebírají z území vzorky.
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Obrázek 15: Bývalá skládka

Zdroj: Obecní úřad obce Píšť

Odpadové hospodářství
Komplexní odpadové služby obci zajišťuje OZO Ostrava, s.r.o. V obci jsou určena stálá stanoviště
na separovaný odpad (pro třídění skla, plastu, papíru, textilu a kovu)- křižovatka ulic Opavská a Pod
Svahem, u parkoviště pře koupalištěm, náves u Hasičské zbrojnice, ulice Ratibořská u restaurace
Viktoria. Třídění separovaného odpadu přináší do obecní pokladny finanční prostředky od společnosti
EKO -KOM, a.s., se kterou má obec uzavřenou smlouvu o zpětném odběru vytříděných složek odpadu.
Použitý textil je dle sjednané smlouvy přebírán společností TextilEco, a.s.
V obci se nacházejí i dva stabilní kontejnery na biologický rozložitelný odpad v období od 1. dubna
do 31. října. Dále jsou v obci dvakrát ročně umísťovány velkoobjemové kontejnery a sběrny
nebezpečných odpadů. Elektroodpad je dle sjednaných smluv o zpětném odběru elektrozařízení
a svítidel přebírán společnostmi Asekol, s.r.o., Elektrowin, a.s., a Ekolamp, s.r.o.

Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů. Obec spravuje
své záležitosti samostatně. Samospráva je zajišťována 15 členným zastupitelstvem obce. Dalšími
orgány obce je 5 členná rada obce, starosta a místostarosta, finanční výbor zastupitelstva, kontrolní
výbor zastupitelstva, komise rady obce. Starostou obce je v roce 2015 pan Bc. Daniel Fichna,
místostarostkou obce je paní Mgr. Jana Plačková. Součástí obecního úřadu je Matriční úřad. Obec
zaměstnává 6 administrativních pracovníků na Obecním úřadu. V pracovní četě je zaměstnáno celkem
19 zaměstnanců z toho 7 v rámci veřejně prospěšných prací.
Obec Píšť patří do spádové oblasti města Hlučín (obec s rozšířenou působností). Zde se pro obec Píšť
nachází Finanční, Stavební a Živnostenský úřad. Hygienická stanice, OSSZ, Soud a státní zastupitelství
působí v okresním městě Opava.
O správě obce a dění v obci obecní úřad informuje občany a širokou veřejnost pomocí webových
stránek (www.pist.cz), obecního zpravodaje, místního rozhlasu, Facebooku, vývěsních tabulí v obci
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a obecního informačního kanálu Kabelové televize Píšť, která funguje na principu vysílání smyčky
powerpointové prezentace. Občanům jsou vysílány informace všeho druhu (obecní, spolkové, kulturní,
společenské, církevní, sportovní, reklamní). V určených časech jsou vysílány video příspěvky regionální
televize Hlučínsko. Na webových stránkách je umístěna videoprezentace o obci Píšť s názvem
"Pozvánka k návštěvě Píště", která byla vytvořena mezi lety 2012 až 2014. Obec je prezentována i
v rámci Sdružení obcí Hlučínska (pomocí propagačních materiálů- brožur, webových stránek, regionální
televize). Obec nevyužívá pro informování občanů „sms“ systém.

Hospodaření obce
Rozpočet obce pro rok 2015 je vyrovnaný a činí necelých 34 mil. Kč. V roce 2014 byly příjmy i výdaje
obce nejvyšší za posledních 5 let. V roce 2014 výdaje přesáhly příjmy a cca 14 mil. Kč. Vzniklou situaci
se vedení obce rozhodlo vyřešit úvěrem.
Graf 3: Meziroční vývoj rozpočtu obce Píšť mezi lety 2010-2014 v tisících
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Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00300560, vlastní zpracování

Bezpečnost
Obec Píšť díky své poloze patří do územní působnosti Policie ČR obvodního oddělení Hlučín. Vývoj
trestné činnosti v obci v letech 2002 – 2012 znázorňuje následující tabulka.
Tabulka 18: Přehled trestných činů a přestupků v obci Píšť v letech 2002-2012

trestné činy
podíl na ORP Hlučín
v%
přestupky
podíl na ORP Hlučín
v%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

11
-

9
1,2

14
2,22

6
0,98

13
2,4

20
3,35

3
0,55

16
2,5

17
3,31

26
3,14

18
2,22

8
-

12
-

13
1,9

3
0,44

18
2,51

24
2,26

25
2,41

37
4

22
2,7

32
-

34
-

Zdroj: Policie ČR, obvodní oddělení Hlučín, vlastní zpracování

Ve sledovaném období nedošlo dle zpráv Obvodního oddělení Hlučín (OO Hlučín) k žádnému
závažnějšímu narušení veřejného pořádku. Největší podíl trestných činů tvořily majetkové trestné činy,
zejména případy prostých krádeží, vloupání do vozidel, obchodů, restaurací nebo neplnění vyživovací
povinnosti. Z přestupků se jednalo o přestupky na úseku dopravy, proti občanskému soužití a proti
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majetku. Vůbec nejvíce trestných činů bylo zaznamenáno v roce 2011. Díky této skutečnosti se zvýšila
spolupráce Policie ČR s místní samosprávou a samotnými občany za účelem zlepšení jejich vztahu
k vlastnímu majetku a jeho ochraně.
Na OO PČR Hlučín v roce 2012 sloužilo 40 policistů, jejichž působnost byla vymezena katastrálním
územím 15-ti obcí, včetně obce Píšť. V okrsku obce Píšť za úroveň ochrany veřejného pořádku,
předcházení a odhalování trestné činnosti a jiného protiprávního jednání odpovídali v roce 2012 dva
policisté.
V obci působí Sbor dobrovolných hasičů. Přes webový portál obce proběhla preventivní kampaň české
asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského
kraje pro zvýšení povědomí občanů o možnostech ochrany před nebezpečnými plyny a požáry.

Vnější vztahy a vazby obce
Obec je jedním z 27 členů Sdružení obcí Hlučínska (SOH), jehož posláním je společně utvářet podmínky
pro spokojený život všech. Účelem spolupráce obcí je zlepšování a prohlubování hospodářské, kulturní
a jiné spolupráce mezi členy. SOH se podařilo realizovat řadu projektů, a to zejména pomocí
následujících dotačních titulů: OP přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 –
2013, Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje, OP Lidské zdroje a zaměstnanost a EHP a Norské fondy. Další činností
je propagace regionů a jednotlivých obcí pomocí tematicky zaměřených brožur, zpravodajského
televizního portálu regionu Hlučínsko a webových stránek www.hlucinsko.eu. Sdružení každoročně
pořádá setkání představitelů SOH s podnikateli a zemědělci z regionu Hlučínska pro rozvoj vzájemné
podpory a spolupráce.
Ze sdružení se za účelem užší spolupráce, koordinace projektů a prosazování společných zájmů vyčlenil
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-východ, který tvoří 15 obcí včetně obce Píšť. V roce 2002
se v rámci svazku uskutečnil společný projekt s názvem „Rekonstrukce cyklostezky a podpora
turistického ruchu v mikroregionu Hlučínsko“. V rámci tohoto projektu se mimo jiné v obcích opravily
pomníky a kapličky a do 17 obcí mikroregionu byly instalovány lavičky a informační mapy. Dále obce
společně v rámci komunitního plánování vytvořily Střednědobý plán sociálních služeb pro roky 20142017.
Partnerskými obcemi Píště v rámci česko-polské spolupráce jsou sídla Hať a Šilheřovice na české straně
a vesnice sousedící s obcí Krzyżanowice (10 starostenství: Bieńkowice, Bolesław, Chałupki,
Krzyżanowice, Nowa Wioska, Owsiszcze, Roszków, Rudyszwałd, Tworków a Zabełków) na straně
polské. Díky partnerství bylo prodiskutováno hodně důležitých věcí. Po roce 1990 se hlavním tématem
stalo zmírnění předpisů týkajících se státních hranic tak, aby umožňovaly volné přecházení občanů.
Povedlo se to v roce 1996, kdy byly otevřeny přechody: Tworków - Hať, Bolesław - Pišť, Rudyszwałd Hať, Šilheřovice - Chałupki jako přechody malého hraničního styku a také mezinárodní hraniční
přechod Owsiszcze - Píšť. Ve společenské rovině jsou partnerskými obcemi každoročně připravovány
různé akce, např. Slezská beseda v Tworkowu, koncert věnovaný významným skladatelům L. van
Beethovenowi a F. Lisztowi v Krzyżanowicích, dožínky, Festival folklórních souborů Kolaja v Hati, turnaj
v minigolfu v Píšti a další. Byly také navázány partnerské vztahy mezi jinými subjekty v obcích.
Už několik let velmi dobře spolupracují hasiči, mateřské a základní školy z Owsiszcze (a v poslední době
také z Tworkowa) s partnery z Píště a také kluby důchodců, mateřské a základní školy v Šilheřovicích
a Chałupkách, hasiči z Hati a Krzyżanowic a základní školy z Hati a Bieńkowic.
(Zdroj: http://www.krzyzanowice.pl/czech/strona32.html)
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Tyto formy spolupráce jsou inspirací k obnovení společných tradic, zvyků a ke vzájemnému poznávání
občanů sousedících obcí na obou stranách hranice, což určitě posiluje pozici těchto obcí v rámci
jednoho mikroregiónu ve společné sjednocené Evropě.
V roce 2004 se obce společně podílely na projektu Prezentace historie a současnosti partnerských
příhraničních obcí, v rámci kterého byl vytvořen prezentační materiál příhraničních partnerských obcí.
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Stabilní počet obyvatel obce (2005 – 2094 obyv.; 2014 – 2112 obyv.)
Vyšší úroveň přistěhovalectví než vystěhovalectví (např. v 2014 činil migrační přírůstek 12
obyvatel)
Obec Píšť je bez většího podílu národnostních menšin (4 Slováci, 4 Němci, 6 Poláci)
Vysoký podíl věřících občanů (46% rok 2011, krajský průměr 18,5%, okresní průměr 27,5% )
Různorodé podnikatelské prostředí v obci
Výskyt větších zaměstnavatelů přímo v obci (Fichna-Hudeczek, a.s., Stavitelství SIZO s.r.o.
a PSBLAS s.r.o.)
Církevní kulturní památky v obci
Sluneční parkové hodiny
Nižší míra nezaměstnanosti než okresní a krajský průměr
Kompletní plynofikace a vodovodní infrastruktura v obci
Silnice II a III třídy disponují chodníky z 95%
Dobrá dopravní obslužnost
Síť cyklotras - vyznačení cesty v terénu pomocí cyklistických značek
Přechod do Polska v obci
Existence domu s pečovatelskou službou, lékárna, lékař, stomatolog
Existence základní i mateřské školy přímo v obci
Široké možnosti pro sportovní, společenské i kulturní vyžití; aktivní spolkový život v obci.
Kulturní a spolkové tradice (10 významných zájmových spolků)
Sportovně - rekreační areál, koupaliště
Významná a tradiční akce „Píšťský odpust“
Žádné ekologické zátěže, žádné brownfields
Výskyt chráněné krajinné oblasti Hranečník
Funkční systém likvidace a třídění odpadu
Propagace obce (webové stránky, obecní zpravodaj, místní rozhlas vydávaný čtvrtletně,
vývěsní tabule v obci, kabelová televize, videoprezentace o obci, Facebook)

Slabé stránky









Trend stárnutí obyvatel (pokles obyvatel ve věku 0-14 let, růst počtu obyvatel ve věku 65 let
a více let)
Průměrný věk v obci je vyšší než okresní a krajský průměr (42,2 let)
Nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (7,2%) oproti okresnímu (10,8%) a krajskému
průměru (11,2%)
Nutnost navrácení česko-polského dluhu
Absence obslužné infrastruktury (informační a kulturní centrum obce, ubytovací zařízení,
čerpací stanice PHM, bankomat, dětský lékař, wellness)
Vysoká dojížďka za prací (celkem 37 % z produktivního obyvatelstva)
Nedokončená kanalizace (cca 15,7 km)
Chybí ČOV
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Nevybudovaná technická infrastruktura v průmyslových zónách
Nedostatek cyklostezek
Příhraniční území, mimo hlavní tahy (cca 25 km na D1)
Špatné dopravní napojení bývalého areálu statku Hůrky (generuje ztížení možného využití)
Absence kulturního centra, domu
Nenaplněné kapacity tříd školy
Negativní vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší
Znečištění Píšťského potoka nedostatečně čištěnými splaškovými vodami z obcí Závada, Bělá
a Píšť
Možné záplavy v obci vlivem zvýšené vodní eroze
Snižování bezpečnosti vlivem parkování osobních aut podél hlavní komunikace

Příležitosti








Vybudování cyklostezek na katastrálním území obce
Existence ploch k výstavbě rodinných domků
Plán na modernizaci školy (vybudování nových prostor družiny, prostor pro volnočasové
aktivity a odborné učebny v podkroví školy)
Připravený projektový záměr Informační a kulturní centrum obce Píšť
Partnerství obcí v rámci česko-polské spolupráce
Využití dotačních zdrojů pro realizaci plánovaných záměrů
Zavedení „sms“ systému pro informování občanů

Hrozby





Možný nárůst dopravy se zaplněním průmyslové zóny
Nesouhlas občanů s technologickými postupy k odkanalizování obce
Absence lékařské péče v obci (hrozba odchodu lékařů)
Snížení bezpečnosti ve městě
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