POHRANIČNÍ STRÁŽ V DATECH ROK 1979
leden

Na 60 pohraničníků pomáhalo překonávat následky mrazivého počasí
na povrchovém lomu ve Vřesové u Sokolova.

15. března

Na oddělení pasové kontroly Rozvadov v úseku svazku PS Domažlice
došlo k pokusu o násilný přechod. Vozidlo řízené občanem PLR
nereagovalo na signál pohraničníků, narazilo na závoru a vzňalo se.
Řidič byl po poskytnutí první pomoci převezen do nemocnice
v Domažlicích.

březen

Pohraničníci jednotky Nová Bystřice
zachránili život 3letému chlapci.

1. července

Byl vydán nový stejnokrojový předpis PS a vojsk MV o jednotném
vystrojování a nošení stejnokrojových doplňků.

25. července

U svazku PS Domažlice - jednotka Hraničky byla při pokusu o ilegální
přechod do SRN zadržena 11 členná skupina narušitelů indické státní
příslušnosti.

19. října

V prostoru osady Pomezí v úseku PS Cheb bylo zadrženo 5 žáků
9.třídy z okresu Liberec. Odcizeným vozidlem se přemístili do Chebu
a pěšky se pokusili překonat SH. Jejich odchod do zahraničí byl
motivován potížemi ve škole, nesrovnalostmi s rodiči a touhou
po dobrodružství.

říjen - listopad

Na hraničních přechodech Mikulov a Hatě odhalili pracovníci oddělení
pasové kontroly a celní služby pašování digitálních hodinek do ČSSR ve
statisícových hodnotách.

27. listopadu

Při prověřování neznámé osoby, která se pohybovala v blízkosti
školního útvaru Zadní Chodov, byl postřelen a na následky zranění
zemřel vojín základní služby MILOŠ KUKLA, pohraničník školního
svazku PS Planá u Mariánských Lázní. Prezident republiky mu udělil
vyznamenání Za statečnost in memoriam a byl povýšen do hodnosti
desátník.

28.-29. listopadu

V Kladně se konal aktiv velitelů rot PS. Při hodnocení OSH bylo
konstatováno, že v období let 1974 až září 1979 se pokusilo o přechod
SH 6289 osob a 174 osobám se podařilo beztrestně překonat SH.

svazku

České

Budějovice

V roce 1979 - Federální MV udělil spojovací jednotce PS Znojmo medaili Za zásluhy o SH
ČSSR. V socialistické soutěži získalo 44 rot, 8 OPK a 28 oddělení OSH čestný titul Vzorná.
Jako nejlepší pohraniční přechody v roce 1979 byly vyhodnoceny Nová Bystřice, České
Velenice a Varnsdorf.

