Tisková zpráva z 29. 4.
Po požáru v paneláku bude o Jirkováky postaráno

V Krušnohorské ulici dnes ráno probudil obyvatele jednoho z tamních vchodů
v panelovém domě kouř. Ve druhém patře začalo hořet elektrické vedení ve stupačkách na
chodbě. Na místě byli první spolu s Policií ČR strážníci jirkovské městské policie, kteří
běhali po domě a všechny obyvatele budili, aby se mohli evakuovat. V první chvíli nebylo
jasné, jaký je rozsah požáru, a pro jistotu byla povolána i záloha – dva další strážníci, kteří
měli volno, čekali na pokyny.
K paneláku se sjížděly sanitky i hasičská auta, samozřejmě i auto jirkovského Sboru
dobrovolných hasičů, zhruba třicet lidí vycházelo ven, hasiči vynášeli děti, pomáhali i
starším obyvatelům. Kouř ztěžoval dýchání všem, někteří se nadýchali zplodin více. Osm
z nich odvezly sanitky na pohotovost k ošetření, navíc i dva strážníky. „Nebyli na tom
nijak špatně, kašlali stejně jako ostatní, ale chtěli jsme mít jistotu, že jsou v pořádku. Dělali
svou práci, postarali se o to, aby v bytech nikdo nezůstal. Už jsou na cestě domů do
Jirkova,“ sdělila dopoledne ředitelka městské policie Marta Bendová.
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Lidem z evakuovaného vchodu poskytla útočiště základní škola, která je hned pod domem.
Starosta Radek Štejnar, který přijel k požáru také, za rychlou pomoc děkuje: „Ředitel školy
a školník se postarali opravdu skvěle, skupinka osmi devíti lidí dostala snídani a zůstala
v místnosti ve škole. Připraven pro ně bude i oběd ve školní jídelně.“ Po uhašení požáru
mohli do bytů vrátit jen na skok, aby si vzali nezbytně nutné věci. Někteří odešli do práce,
jiní k příbuzným, děti do školky či školy. Do domu se budou moci vrátit nejdříve
odpoledne, až technik zajistí ohledání a šetření.
Město Jirkov je připraveno lidem v krizové situaci pomoci, nejen tak, jak se stalo
bezprostředně po události, ale i s případnými následky, zajistí i přechodné ubytování,
pokud to bude nutné.
S velkým požárem v panelovém domě má Jirkov zkušenost z roku 2011, kdy před
Vánocemi začalo hořet elektrické vedení v nejvyšším patře v ulici 5. května a zhruba
devadesát lidí muselo být evakuováno. Dočasným útočištěm byla tehdy zasedací místnost
městského úřadu, který je poblíž. Následky likvidace požáru byly rozsáhlé, proto město
pak jednotlivcům vyplatilo jednorázovou finanční výpomoc.
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