Těsné sousedství obcí Bořanovice a Pakoměřice způsobilo, že splynuly v jeden celek nejen
stavebně, ale i katastrálně a dnes tvoří jednotný sídelní celek bez zjevného předělu. Obě
vystřídaly hodně majitelů a nájemců různých stavů, vznešeností a národností. Prvního
společného majitele měly od roku 1513 do roku 1603 a to rod pánů Bořanovských z Bytíšky.
V letech 1869 - 1921 byly Bořanovice a Pakoměřice uznávány jako osada obce Sedlec
v okrese Karlín. Každá tato obec měla své osadní hospodářství, měla také své místní
starosty, měla však společné obecní zastupitelstvo a tak zvaného politického starostu, který
obě obce zastupoval před úřadem. Od roku 1922 byl tento svazek z obcí Sedlec zrušen
za starostování pana Josefa Mouchy a obec Bořanovice se stala sídlem společné samosprávy
s osadou Pakoměřice. Od roku 1961 jsou Pakoměřice uváděny jako místní část obce
Bořanovice v okr. Praha-východ. Do znaku obce byly voleny figury z rodového erbu pánů
Bořanovských z Bytíšky jako prvních společných majitelů panství Bořanovice a Pakoměřice
a též nesoucích v příjmení název po Bořanovicích. Hvězdy v modré hlavě štítu poukazují
na existenci Pakoměřic připomenutím zasvěcení zdejšího kostela Narození Panny Marie.
Znak obci udělil 18. června 1998 předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky. Letošního roku uplyne již patnáct let od této, pro obec tak významné události.

1513 – 2013
oslavy 500 let
od prvních společných majitelů panství
BOŘANOVICE a PAKOMĚŘICE
byl jím rod urozených a statečných rytířů,
pánů Bořanovských z Bytíšky

sobota 22.června 2013

Program:
12.45 - zahájení oslav u kostela v areálu Pakoměřického
zámku s dechovou kapelou a mažoretkami
13.10 - kostel Narození Panny Marie – uctění vzpomínky
na pány Bořanovské u jejich náhrobků s hudebním
doprovodem místních trubačů a proslovem faráře
13.30 - BRIGANTI – gotický turnaj šesti rytířů o králův meč
před bývalou tvrzí, dnes zámečkem v Pakoměřicích
14.00 - průvod s rytířskou družinou pana krále k pomníku
do Bořanovic, položení kytice, slavnostní projev
k pětistému výročí, zasazení stromu zástupci spolků obce
a poté odchod k pódiu na „velký plac U Zvoničky“
14.45 - koncert jihomoravské krojované dechové kapely
ŽADOVJÁCI
o přestávce - MAŽORETKY hlavního města Prahy
16.00 - Divadlo STUDNA – představení Syndibád je kombinací
činohry a tradičního jarmarečního loutkového divadla
17.00 - FRAJEŘI Z GALERKY se zpěvačkou Karolínou
Gudasovou – staropražské a kabaretní písničky, kuplety,
šansony a lidovky v nápaditém a osobitém provedení
18.00 - BRIGANTI – renesanční vystoupení plné soubojů,
potyček a tanců skupiny historického šermu s ukázkou
výstřelu z děla v „Hliníku“
18.30 - KAMELOT revival, skupina hrající folk a country
19.30 - Aristokratická drezura ptáků. Výtvarně akrobatická
show na chůdách – Divadlo STUDNA
20.00 - TANEČNÍ ORCHESTR Stanislava Douši se svými sólisty;
ve dvou přestávkách kejklíř Miloš Petrův předvede
středověké žonglérské umění za použití dobových rekvizit
23.00 - Barevný OHŇOSTROJ TRIOCOLOR - na závěr
Odpolední pořady uvádí a komentuje moderátor
z Rádia Dechovka

14.30 - 18.30 – v průběhu odpoledního programu bude pro děti
připraven před „Špejcharem“ soubor her a hlavolamů.
V Obecní knihovně proběhne soutěž „Nakresli rytíře Bořanova
nebo pakoměřický kostelíček či zámeček“. K dispozici budou
heliové balónky s obecním znakem a dále nafukovací balónky
pro tvarování a modelaci. Přichystána je též ukázka animace
na chůdách. Zájemci se budou moci vyfotit s účinkujícími
ze skupiny historického šermu a prohlédnout si zbraně, zbroj
a veškeré jejich vybavení. Ke koupi budou „placky s jelenem“.
Kostel bude otevřen k prohlídce od 12.00 – 13.00 hodin.
Na veškeré akce je vstupné zdarma. Občerstvení zajištěno.
Spolupráce se spolky obce:
Sbor dobrovolných hasičů Bořanovice, Samostatné sdružení
rybářů ČRS Bořanovice, Myslivecké sdružení Bořanovice.
Srdečně Vás všechny zve
Obec Bořanovice.

Záštitu nad oslavou převzal rytíř Smil Bořanovský z Bytíšky.

