Historické milníky hasičského sboru v Martínkově
v roce 1888
– nadučitel František Studený a farář Josef Ševčík založili v obci hasičský sbor, byla
zakoupena první hasičská stříkačka a nejnutnější hasičské potřeby
v roce 1891
– čítal hasičský sbor v obci 33 členů
v roce 1892
– byl uspořádán první hasičský ples v obci
v roce 1896
– zasahovali martínkovští hasiči u čtyř velkých požárů v okolí
v roce 1897
– se konala valná hromada hasičského sboru
z let 1904 až 1918
– byly ztraceny veškeré zápisy o činnosti sboru
v letech 1914 až 1918
– byla činnost sboru omezena na minimum, protože většina jejich členů bojovala za vlast v I.
světové válce, několik členů v ní padlo
v roce 1920
– čítal hasičský sbor 24 členů
v letech 1922 až 1925
– se podíleli členové sboru na hašení několika velkých požárů v obci a jejím okolí
v roce 1928
– bylo zastřešeno skladiště u kostela, které bylo po mnoho dalších let používáno jako
hasičská zbrojnice
v roce 1928
– stáli členové sboru čestnou stráž při průjezdu průvodu prezidenta T. G. Masaryka
v roce 1933
– byla založena řídícím učitelem Ignácem Kovaříkem hasičská kronika sboru dobrovolných
hasičů Martínkov
v letech 1939 až 1945
– byl hasičský sbor jedinou organizací ve vesnici, která mohla s určitým omezením vyvíjet
v obci činnost
v roce 1945
– byl novým velitelem sboru zvolen Josef Pléha
v roce 1946
– byla opravena hasičská zbrojnice
v roce 1948
– čítal sbor 50 členů a byla zakoupena motorová stříkačka
v roce 1951

– přešel hasičský sbor pod Svaz požární ochrany
v roce 1952
– byl zvolen vzdělavatelem sboru učitel Bohumil Pešl a jednatelem František Janíček
v roce 1956
– se začaly pravidelně scházet martínkovské hasičky, účastnily se soutěží
v roce 1962
– byla zrekonstruována požární zbrojnice
v roce 1964
– byly zakoupeny nové hasičské čepice
v roce 1966
– zemřel poslední zakládající člen sboru Tomáš Marek
v roce 1967
– se stal novým velitelem sboru Josef Pléha č. 89
v roce 1970
– bylo po dlouhých letech pokračováno v psaní kroniky panem Karlem Mertlem
v roce 1971
– se v Martínkově konal soutěžní okrskový sraz požárních družstev z okolí a začala se aktivně
rozvíjet práce s mládeží
v roce 1976
– byla sboru předána motorová stříkačka PS – 12
v roce 1978
– se konala velká oslava 90. výročí od založení sboru
v roce 1984
– dostal martínkovský hasičský sbor vyznamenání „Za příkladnou práci“
v roce 1987
– byla ustavena závodní požární jednotka při JZD Lesonice
v roce 1988
– se konala velká oslava 100. Výročí od založení sboru, na návsi byly předvedeny ukázky
hasičské techniky, členům byly předány medaile a čestná uznání
v roce 1989
– se začala svépomocí stavět nová hasičská zbrojnice
v roce 1992
– byla stavba zbrojnice dokončena a 27.6.1992 slavnostně vysvěcena a předána k užívání
v roce 1995
– byl novým starostou sboru zvolen Ladislav Bém
v roce 1996
– byl pro sbor zakoupen nový hasičský vůz A30
v roce 1997
– byla zřízena zásahová jednotka SDH Martínkov
v roce 1998

– se konala oslava 110. Výročí trvání sboru, v tomto roce sbor čítal celkem 76 dospělých a 19
dětí
v roce 2001
– opět po letech vzniklo družstvo martínkovských žen, které začalo nacvičovat a zúčastňovat
se soutěží v obci a okolí. V tomtéž roce byl zbudován sušák na hadice u hasičárny.
v roce 2002
– byla provedena přestavba stroje PPS 12 na PPS 15
v roce 2003
– byl uspořádán první ročních soutěže o „Pohár firmy Klimair“ a začalo se budovat hasičské
cvičiště za sokolovnou
v roce 2008
– byla uspořádána velká oslava 120. Výročí od založení sboru
v roce 2009
- byl novým starostou sboru zvolen Jaroslav Veselský
v letech 2004 až 2011
– pořádal sbor další pohárové a okrskové soutěže a podílel se na přípravě řady akcí
v Martínkově
v roce 2012
– sbor pořádal kromě pohárové a okrskové soutěže též dětský den, pálení Čarodějnic, výstup
na Mařenku a spolupodílel se i na tradičním setkání Občanů Martínkova. Pod hlavičkou
sboru začala působit i tanečně-recesistická skupina „Poupata“, která vystupovala na
hasičském plesu nejen v Martínkově
v roce 2013
– sbor oslavoval 125. výročí od založení sboru. V lednu uspořádal tradiční ples a v červnu
noční pohárovou soutěž. Pro děti byl uspořádán dvoudenní poznávací výlet plný her a
soutěží.
v roce 2014
– sbor v lednu pořádal tradiční ples s tombolou a vystoupením „Poupat“. Tradiční pohárová
soutěž byla nahrazena letní zábavou, protože na nově opraveném hřišti se ještě nemohla
konat soutěž. V létě proběhl také dětský den a výlet pro děti. Na podzim hasiči spolu s OÚ
uspořádali tradiční setkání občanů Martínkova.
v roce 2016
– byla provedena rekonstrukce fasády hasičské zbrojnice, byla vyměněna stávající vrata,
dveře a okna
v roce 2017
– byla opravena příjezdová cesta k hasičské zbrojnici

