POHRANIČNÍ STRÁŽ V DATECH ROK 1985
Jaro

Na oddělení pasové kontroly Náchod se pokusil polský státní
příslušník převést do ČSSR na 2000 digitálních hodinek v ceně 285
tisíc Kčs. Na hraničním přechodu Dolní Dvořiště příslušníci odhalili
ve skrýši vozidla přes 3 tisíce kusů ideodiverzní literatury.

24. dubna

Pohraniční hlídka od svazku PS České Budějovice zadržela po 5
km pronásledování narušitele SH při pokusu proniknou do
zahraničí.

9. května

Nejúspěšnější přehlídkový útvar na slavnostní vojenské přehlídce
byl pluk PS a vojsk MV a získal cenu primátora hlavního města
Prahy.

3. července

V osadě Nemanice zadržela pohraniční hlídka od svazku PS
Domažlice ozbrojeného teroristu při pokusu o násilný přechod SH.

červenec

Městu Břeclav byla udělena medaile Za zásluhy o OSH ČSSR.

27. září

V Bratislavě se pokusili dva ozbrojení teroristé v ukradeném
služebním voze s rukojmím překročit SH do Rakouska. Příslušníci
PS a SNB rozvážnou činností zachránili rukojmí a teroristy
zadrželi.

2. listopadu

Tři mladíci se rozhodli opustit republiku. Ukradli v Plané
u Mariánských Lázní nákladní automobil, se kterým se přemístili
do Českých Budějovic a pak do Suchdola nad Lužnicí. 3.listopadu
po 19 hodině se pokusili prorazit hraniční závoru na hraničním
přechodu Halámky. Ani na varovný výstřel nereagovali.
Z ochránců hranic, kteří mladíky později zadrželi, se stali zachránci
tří mladých lidí.

4. listopadu

Pohraničníci svazku PS Bratislava zachránili tonoucí ženu, která
s osobním autem spadla do jezera.

19. prosince

Bylo přijato usnesení vlády ČSSR o přemístění fakulty OSH Vysoké
školy SNB z Holešova do Bratislavy.

V roce 1985 - Putovní prapor náčelníka HSPS a OSH získal svazek PS Znojmo a Správa
OSH Banská Bystrica. Nejlepší hraniční přechody byli Vojtanov, Halámky a Strážný. Na
oddělení pasových kontrol odbavili v tom roce 54 milionů cestujících. 3022 příslušníků PS
a OSH se stalo čestnými dárci krve. Příslušníci požární jednotky vojsk MV v Praze se
podíleli na likvidaci požárů sklepů v Libni, ohně v n.p. Mitas a v objektech JZD Kolovraty.
Odčerpávali též vodu ze sklepů v Říčanech atd.

