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BOØANOVICE
Obec Boøanovice, která hranièí se severním okrajem mìsta Prahy, nalezneme v nadmoøské výšce 235 až 297 m.
Na území s katastrální rozlohou 535 ha
žije 635 obyvatel v 264 domech.

Vesnice leží v zemìdìlsky využívané
krajinì, pøevažuje orná pùda nejvyšší
bonity, na svažité èásti je lesní porost.
Sídelní útvar Boøanovic má pùdorysnou formu návesní obce srostlé s kdysi
samostatnou vsí, dnes osadou, Pakomìøice. Právì tìsné sousedství zpùsobilo, že splynuly v jeden celek nejen
stavebnì, ale i katastrálnì, a dnes tvoøí
ucelenou sídelní aglomeraci bez zjevného pøedìlu. Od roku 1922 je obec Boøanovice sídlem spoleèné samosprávy.
Boøanovice se poprvé pøipomínají
v listinném falsu datovaném do roku
1227, jímž èeský král Pøemysl Otakar I.
pøenechal ženskému klášteru u sv. Jiøí
v Praze na Hradèanech jurisdikci nad
jeho poddanými. O Pakomìøicích jsou
nejstarší zprávy z roku 1352. Od postavení pakomìøické tvrze se zde vystøídalo mnoho majitelù. Mezi nejvýznamnìjší pro obec to byli v 16. století páni
rytíøského rodu Boøanovských z Bytíšky
a od poloviny 17. století hrabìcí rod
Nosticù, kteøí statek Pakomìøice vlastnili
více než dvì století.
Ve vsi se nachází velké množství
kulturních památek a významných budov. Jednu z dominant tvoøí zámeèek
vystavìný na místì bývalé tvrze v 17. sto-

letí a upravený ve století 18. Jedná se
o ètyøkøídlý patrový objekt obklopený
pøíkopem. Prostory v pøízemí jsou
sklenuty køížovou høebínkovou klenbou
a valenou klenbou s lunetami. Další dùležitou památnou stavbou je kostel Narození Panny Marie ze 14. století postavený pùvodnì v gotickém slohu a pozdì-

ji baroknì upravený. Z 18. století pocházejí fara, márnice i špýchar. Mezi sakrální památky patøí také zvonièka z konce
19. století, køížek na jehlancovitì zakonèeném sloupu znaèící hranici královského revíru a døevìný køíž na louce
u Boøanovského háje. V tìsné blízkosti
Pivovarského rybníka nalezneme zbytky
budov pivovaru. Významná je taktéž bý-

valá škola, velkolepá stavba z roku 1910,
se základním kamenem z hory Øíp a s reliéfem sovy, jako symbolu moudrosti,
nad hlavním vstupem. Na návsi, tvoøící
ústøední prostor obce, stojí pomník k uctìní památky padlých v obou svìtových
válkách.
Obec oplývá spoustou zajímavostí.
Ve zdejším pivovaru se stáèelo pivo
do lahví s reliefním nápisem Pakomìøický

ležák a podle Švejka zde "bejval sládek
a ten dával i do piva cibuli, ponìvadž
prej cibule táhne žízeò". V roce 1928
Hellerova mlékárna produkovala speciální dìtské mléko PA-KO. Václav Beneš
Tøebízský napsal v roce 1883 dvì povídky o Janech Èeèkových z Pakomìøic.
Zásluhou skalnièkáøe pana Oty Vlasáka vznikl v roce 1998 starorùžový køíženec Phloxu pojmenovaný Boøanovi-

ce. Prvorepublikový politik Antonín Švehla pocházel z rodu, který v Boøanovicích žil a hospodaøil v 17. a 18. století.
V souèasnosti je v Boøanovicích vybudována kanalizace, vodovod, plynofikace a ÈOV. Obèané mohou využívat
prodejnu se smíšeným zbožím, restauraci Pod Smrky èi knihovnu. V obci se
nachází moderní domov pro seniory
Hortenzie.
Ve vsi pùsobí rybáøské a myslivecké
sdružení, dobrovolní hasièi a fotbalový
klub. Za jejich pøispìní jsou v místì
poøádány rùznorodé kulturní i sportovní
akce. Hojnì navštìvovanými jsou rybáøský dìtský den, Mikulášská nadílka,
májové oslavy èi Annenská pouová zábava, na kterých èasto hraje k poslechu
i tanci místní dechová kapela Boøanka.
www.boranovice.cz

