
1716  
 
Nejstarším dochovaným urbářem zaznamenávajícím 
povinnosti obyvatelstva Martinova vůči vrchnosti  
a státu je urbář dobroslavického panství z roku 1716. 
Martinov zůstal po celou dobu své existence převáž-
ně zemědělskou obcí. V roce 1722 hospodařilo  
v Martinově 12 sedláků včetně fojta, 8 zahradníků,  
4 chalupníci a krčmář. Každý sedlák musel robotovat 
se čtyřspřežním koňským potahem 52 dní ročně  
na panském poli. Zahradníci vykonávali tzv. pěší  
robotu po celý týden od dvou hodin odpoledne  
do západu slunce (v letním období i dopoledne). 
Chalupníci robotovali přes týden dva půldny nebo 
jeden celý den za pecen chleba od vrchnosti.  

1726     
 
Původně stála uprostřed martinovské návsi dřevě-
ná zvonice, postavená pravděpodobně v roce 1726 
podle letopočtu na tehdejším zvonu. Dne 6. září 1931 
proběhlo slavnostní otevření nové zděné kaple se 
zvonicí, jednoduché hranolové stavby s vápennou 
omítkou, v horní části přecházející v dřevěné  
obložení. Do kaple byla umístěna socha sv. Jana  
Nepomuckého, která se nacházela i ve dřevěné  
zvonici. Při opravě kaple v roce 2007 byl instalován 
nový zvon a původní trvale vystaven v místní  
radniční budově. 

1836    

 Martinov leží ve slezské části Ostravy a patřil kdysi  
k Opavskému knížectví. Od svého vzniku byl  
Martinov střídavě samostatným statkem a součástí 
klimkovického nebo dobroslavického panství,  
jejichž vlastníci převážně z řad místní šlechty  
se často měnili. Od roku 1843 měl společné majite-
le s Třebovicemi. Podél cesty z Třebovic do Hlučína, 
procházející středem Martinova, se v minulosti na-
cházely nejvýznamnější budovy obce. Vedle hostin-
ce rodiny Závodských a školy se k nim řadí dodnes 
stojící hasičská zbrojnice z roku 1896. (Císařský otisk 
stabilního katastru z roku 1836)

1865   

Stará obecná škola byla postavena v roce 1865  
a stála uprostřed vsi, na levé straně silnice vedoucí 
do Plesné. V roce 1903 ji nahradila nová školní  
budova. Nacházela se zde rovněž tělocvična Sokola  
a Dělnické tělocvičné jednoty, později i místnost 
místního rozhlasu. Ve 20. století školu postupně  
vedli ředitelé Raimund Sommer, Alois Pavlíček,  
Frydolín Lysík a Zdeněk Hrůza. V době nacistické 
okupace si škola zachovala český charakter.  
Po ukončení výuky v osmdesátých letech 20. století 
třídy sloužily jako klubové místnosti, přízemí jako 
mateřská škola. Až do roku 1989 se zde pořádala 
řada společenských akcí.

 
1896   

Sbor dobrovolných hasičů v Martinově vznikl  
3. května 1896. Při založení čítal 26 činných členů  
a jednoho přispívajícího. Velkou zásluhu na jeho  
ustavení měl místní hostinský Jan Havlíček.  
V prvním roce trvání sboru byla zakoupena  
ruční stříkačka, k jejíž obsluze bylo zapotřebí 12 lidí. 
Jako první provizorní skladiště k uskladnění techniky 
sloužila obecní kočárovna. Slavnostní otevření  
moderní hasičské zbrojnice se uskutečnilo 23. srpna 
1959. V minulosti pořádali místní hasiči letní slavnos-
ti, taneční zábavy i vlastní divadelní představení.  
Z novodobých akcí se pod záštitou sboru koná  
pravidelně od roku 1994 recesní jízda na mopedech 
značky Babetta, nazvaná Babetoraid. 

1916   

K významným osobnostem náleží martinovský  
občan Adolf Musálek, který bojoval v 2. světové  
válce jako vojenský pilot ve Velké Británii. Narodil  
se 3. října 1916 ve Svinově. Absolvoval vojenskou 
leteckou školu v Prostějově a půl roku po Mnichov-
ském diktátu odešel do odboje. V září 1940 byl ve 
Velké Británii zařazen jako pilot k 311. československé 
bombardovací peruti RAF (Royal Air Force), která 
prováděla nálety na cíle v Německu a okupované 

Evropě. Vykonal 60 bojových letů. Zahynul spolu  
s celou posádkou 29. srpna 1943 po havárii letounu 
Liberator startujícího z jižní Anglie k operačnímu 
letu. Na jeho počest se od roku 2013 nazývá původní 
martinovská náves náměstím Plk. Adolfa Musálka.

 
1963   

Masokombinát Martinov zahájil činnost 17. října 1963 
zprovozněním mrazíren. Postupně následovaly  
bourárna masa, vařená výroba, uzenářská výroba, 
výroba specialit, tavírna, jatka, ústřední dílny,  
autogaráže, autoservis, prádelna a kolejová vlečka  
o délce osmi kilometrů. V roce 1992 se podnik stal 
akciovou společností. V dubnu 2006 došlo k ukon-
čení provozu. Mlékárna Kunín, která od roku 1997 
zřídila ve zdejších prostorech sklad, sem v roce 2004 
přestěhovala i produkci. Od roku 2008 obnovil v Mar-
tinově výrobu salámů Masný průmysl Krásno, a. s.

2003    

Rockový club Garage, který vznikl v roce 2003  
v bývalé budově jídelny se společenským sálem 
martinovského masokombinátu, se řadí k předním 
ostravským hudebním klubům. Najdeme zde  
například stylovou retro restauraci se slavným  
růžovým kabrioletem, motobar, stylizovaný  
v duchu filmu Bezstarostná jízda, rock and roll  
salonek a velký sál s kapacitou kolem 1000 lidí.  
V roce 2017 byl otevřen Retro hotel Garage, v němž 
jedno podlaží je zařízeno v hudebním stylu a druhé 
v motoristickém. 2003
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Popis znaku – v modrém štítě na stříbrném koni v poskoku sv. Martin ve zlaté římské  
zbroji s červeným chocholem na hlavě rozsekávající stříbrným mečem svůj červený plášť.

Udělen Radou města Ostravy 11. 4. 1995.

Znak městského obvodu – postava sv. Martina – je mluvícím znamením.
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