POHRANIČNÍ STRÁŽ V DATECH ROK 1984
2. ledna

byl pro mezinárodní přepravu otevřen hraniční přechod Medveďov
- Vamosszazabadi.

7. března

Příslušník oddělení OSH Kořenov zabezpečil vlastním vozidlem
převoz dvouletého dítěte, které snědlo větší množství léků, spolu
s jeho matkou do nemocnice v Tanvaldu a tím mu zachránil život.

duben

Ženisté svazku PS Znojmo zahájili výstavbu mostu přes řeku Dyji,
která byla vyhlášena za stavbu mládeže. V červenci 1985 byl most
uveden do provozu.

8. srpna

Byl zaznamenán první případ beztrestného narušení SH pomocí
motorového závěsného kluzáku.

3. září

Na oddělení pasové kontroly Folmava byli zadrženi dva občané
ČSSR, kteří přes plachtu vnikli do kamionu s cílem dostat se do
SRN v zapečetěném voze.

12. října

Na oddělení pasové kontroly Železná Ruda byl zadržen cizí státní
příslušník za nelegální dovoz zboží v hodnotě více než 1 200 000
Kčs.

9. listopadu

Na hraničním přechodu Strážný došlo k pokusu o násilný přechod
do SRN. Pachatel si chtěl násilím vynutit opuštění republiky za
pomoci pistole a rukojmí - cestujících na pravidelné autobusové
lince. Rozhodnou činností příslušníků PS a SNB se podařilo
pachatele ozbrojit a zadržet.

prosinec

Pohraničníci kontrolní hlídky ze svazku PS České Budějovice
pomáhali vyprošťovat zraněné osoby, když došlo na nechráněném
přejezdu na železniční trati České Budějovice - České Velenice ke
střetu vlakové soupravy s traktorem.

V roce 1984 - Putovní prapor náčelníka HSPS a OSH byl udělen svazku PS Domažlice a
Správě OSH v Hradci Králové. Nejlepšími přechody byly vyhodnoceny Hevlín, Folmava a
Harrachov. Na hraničním přechodu Dolní Lipka - Boboszóv odhalil příslušník oddělení
pasové kontroly ve spolupráci s celní kontrolou v osobním autě ukryté zboží v hodnotě
500 000 Kčs. 5 příslušníků útvaru PS Nýrsko od svazku PS Domažlice darovalo krev
mladému chlapci z Velkých Losin, který trpěl vážnou srdeční chorobou. Operace byla
provedena na klinice v Brně a chlapec byl zachráněn.

