Krásné Pole
městský obvod
Krásné pole

Popis znaku – zlato-červeně polcený štít: vpravo vyniká půl slezské orlice, vlevo
sv. Jan Nepomucký s krucifixem v pravici a svatozáří z pěti zlatých hvězd.
Udělen Radou města Ostravy 24. 8. 1993.
Znak městského obvodu reflektuje územní polohu ve Slezsku a postava
sv. Jana Nepomuckého byla převzata z původního pečetního obrazu.
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V roce 1702 koupil Jindřich svobodný pán Vlček
z Dobré Zemice a z Hlučína velkopolomské panství,
k němuž náleželo i Krásné Pole. Ve vlastnictví slezského rodu pozdějších hrabat Wilczků zůstala ves až
do zrušení poddanství roku 1848. Podle karolinského
katastru z roku 1724 bylo v původně čistě zemědělské obci 20 sedláků a 5 zahradníků, nacházela se zde
panská krčma a mlýn. K nejstarším krásnopolským
selským rodům patřili Dostálové, Drastichové,
Výtiskové ad. Ves byla pravděpodobně založena
již v době rané kolonizace či jejího doznívání
ve 13. století, čemuž odpovídá i její název, odkazující
k místu mimořádně vhodnému pro zemědělské
obdělávání. (Krásné Pole na mapě z konce 19. století)

Dne 7. listopadu 1926 byl slavnostně uveden
do provozu traťový úsek z Vřesiny do Dolní Lhoty
na místní dráze Svinov-Kyjovice, provozované
společností Slezských zemských drah. V Krásném
Poli byla zřízena zastávka a místním obyvatelům
tak bylo značně usnadněno dojíždění za prací
do ostravských průmyslových podniků. V letech
1947–1948 byla trať elektrifikována a krátce nato
přešla do správy Dopravního podniku města
Ostravy. V té době ještě bylo možno dojet tramvají
z Krásného Pole přímo až do centra Ostravy,
od konce 60. let byla osobní doprava provozována
jen po porubskou smyčku. Současnou podobu
dostala trať při rozsáhlé rekonstrukci v letech
1980–1991. (Zápis v obecní kronice s podpisy slezského zemského prezidenta Josefa Šrámka a předsedy správní komise pro Slezsko Ferdinanda Pelce)

V roce 1872 došlo v Krásném Poli ke zřízení obecné
školy, která byla zpočátku umístěna v prosté rolnické chalupě, teprve v roce 1878 byla dokončena
stavba nové jednopatrové školní budovy. Ve 20.
letech 20. století krátce na této škole působila i akademická malířka Helena Salichová, pozdější čestná
občanka Krásného Pole. Až v roce 1947 se obec dočkala zřízení měšťanské školy. Od roku 1958 zde působila pobočka Hudební školy v Klimkovicích, která
se posléze přeměnila v Základní uměleckou školu.
Počátkem 60. let byla v Krásném Poli zprovozněna
mateřská škola. (Původní budova újezdní měšťanské školy při slavnostním otevření 28. 10. 1947)

1893
V roce 1893 byl v Krásném Poli založen Sbor dobrovolných hasičů. Od roku 1899 zde fungoval hospodářský
vzdělávací spolek Pokrok, který významně pomáhal
drobným zemědělcům. V roce 1913 vznikla místní
jednota Sokola, po první světové válce se ustavily též
Dělnická tělocvičná jednota a tělocvičná jednota Orel.
Spolky se podstatným způsobem podílely mj. na kulturním životě v obci. Působily při nich např. ochotnické
divadelní soubory. (Slavnostní svěcení praporu při
oslavách 110. výročí hasičského sboru, 2003)
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Na základě mnichovské dohody bylo Krásné Pole
připojeno 9. října 1938 k nacistickému Německu
a začleněno do tzv. Sudetské župy ve vládním
obvodu Opava. Obec byla osvobozena Rudou
armádou po těžkých bojích 27. dubna 1945. O život
tehdy přišlo 79 rudoarmejců a 26 krásnopolských
občanů. Úplně bylo zničeno 77 domů, 72 hospodářských stavení a 11 živnostenských provozoven.
Bezprostředně po skončení války odešlo z obce
(většinou do pohraničí) 171 občanů, kteří zůstali
bez přístřeší. (Poškozený tank Panzer IV z výzbroje
německého wehrmachtu na katastru obce, 1945)

1947
Počátkem ledna 1947 zahájila činnost Národopisná
skupina slezských tanců. Podnět k založení souboru dali Helena Salichová a Josef Vavrečka, jejichž
cílem bylo pozvednutí zájmu o slezský folklor
a jeho využití k propagaci Slezska při zajišťování
pomoci pro poválečnou obnovu země. Tím byly
položeny základy tradice pěstování slezského
folkloru v Krásném Poli, k jejíž současnosti patří

zejména dětský folklorní soubor Krasničanek,
fungující od roku 1999. (2. ročník festivalu dětských
tanečních souborů v Krásném Poli, 2001)

1980
Dne 15. října 1980 zahájilo provoz planetárium jako
samostatné vědecko-výzkumné pracoviště Vysoké školy báňské (VŠB), nazývané Báňská měřická
základna. Od samého počátku bylo přístupné také
široké veřejnosti. V roce 1994 přešlo pod Institut
geodézie a důlního měřictví Hornicko-geologické
fakulty VŠB. V letech 2000–2014 neslo ve svém
názvu jméno Johanna Palisy (1848–1925), předního rakouského astronoma, původem ze slezské
Opavy. V současnosti je Planetárium Ostrava třetím
největším v České republice a po nedávné rekonstrukci se předpokládá zvýšení jeho návštěvnosti
až na 90 tisíc lidí ročně.

1993
V roce 1993 byl slavnostně vysvěcen základní
kámen filiálního kostela sv. Hedviky Slezské.
Stavba podle projektu architekta Richarda
Špačka probíhala za obětavé pomoci místních
občanů v letech 1995–2001. Naplnil se tak dávný cíl
obyvatel Krásného Pole, který poprvé formulovala
Jednota sv. Václava pro stavbu kostela, založená
roku 1933. Obec byla po převážnou část své
existence přifařena do Velké Polomi, v letech
1999–2006 náležela k Porubě a od roku 2007
je součástí nově založené pustkovecké farnosti.
V obci se nachází též kaple sv. Jana Nepomuckého,
připomínaná již v roce 1771, a kaplička z roku 1851.

