POHRANIČNÍ STRÁŽ V DATECH ROK 1989
29. března

Dva nezletilci z Bánské Bystřice unesli maďarské dopravní
letadlo a vynutili si přistát ve Frankfurtu nad Mohanem.

15.-16. května

Na hraničním přechodu Strážný došlo k pokusu o násilný
přechod SH pomocí vozidla (3dospělí,4děti), které mělo posloužit
k přeražení závory.

18. června

Pracovníci oddělení pasové kontrol v sestavě svazku PS
Bratislava odhalili nezákonný převoz zlata a peněz v hodnotě
5 000 000 Kčs.

červenec

Pohraničníci svazku PS Sušice se podíleli na záchraně dvou dívek
z rozbouřené hladiny Lipenského jezera a následně na záchraně
trosečníka, který v bouři nezvládl svou plachetnici.

6.-13. října

Situace na hranicích s NDR si vynutila zesílení OSH. Vedle
příslušníků oddělení OSH se na plnění úkolů podíleli i
pohraničníci - vojáci základní služby.

17. listopadu

Zahájení politického a majetkového převratu v ČSSR (tzv.
sametová revoluce)

27. listopadu

V Praze před Hlavním nádražím byli skupinou mladých lidí
napadeni dva pohraničníci od svazku PS Planá u Mariánských
Lázní.

5. prosince

Federální MV vydal rozkaz o odstraňování ženijně-technického
zabezpečení na československo-rakouské hranici.

11. prosince

U svazku PS Bratislava a svazku PS Znojmo začali pohraničníci
odstraňovat ženijně-technické zabezpečení SH.

15. prosince

Se uskutečnila tisková konference FMNO ČSSR , který hovořil
o připravovaných změnách v ČSLA a vyjádřil se i k další
budoucnosti ozbrojených sil státu a k organizaci OSH.

18. prosince

Pohraničníci základní služby PS útvaru 9600 Praha odevzdali
svou petici vládním činitelům a sdělovacím prostředkům, ve
které žádali zkrácení vojenské základní služby.

19. prosince

Proběhla ustavující schůze Fóra pohraničníků PS útvaru 9600
Praha.

19.-20. listopadu

V areálu Praha-Zbraslav vyhlásili vojáci základní služby MV
hladovku, ke které se přihlásili i pohraničníci základní služby
velitelství PS.

22. prosince

Byl otevřen hraniční přechod Hranice - Retz.

23. prosince

Ministři zahraničních věcí ČSSR a SRN přestřihli dráty ženijnětechnického zabezpečení na západních hranicích v úseku
jednotky PS Hraničky svazku Domažlice.

31. prosince

V PS a orgánech OSH ukončily svou činnost organizace KSČ.

V roce 1989 - V řadách PPS pracovalo 12000 československých občanů. V 512 pionýrských
oddílech Mladých strážců hranic bylo zapojeno 9 500 dětí. Na 460 příslušníků PS a OSH
plnilo své úkoly a povinnosti ve volených zastupitelských orgánech.

