Trhanov
Kraj: Plzeňský

Okres: Domažlice

Správní obvod: Domažlice

GPS souřadnice: 49.420230N, 12.845526E

Nadmořská výška: 456 m n. m.

První pís. zmínka: 1621 (397 let)

Počet obyvatel: 525

PSČ: 345 33

Adresa URL: www.trhanov.cz

Historie obce Trhanov
Poprvé je obec písemně zmiňován v roce 1621, kdy zde stál pouze mlýn zvaný Trhanovský. Pojem Trhanov
byl utvořen podle tamního mlynáře, který měl pověst trhana. Po bitvě na Bílé Hoře koupil za velmi
nízkou cenu tento mlýn Wolf Wilém Lamingen. V té době zde již byl poplužní dvůr, ke kterému pán z
Lamingenu nechal postavit pivovar. Do panského dvora docházeli Chodové z chodských vesnic Újezd, Chodov,
Draženov na robotu. Syn Wolfa Wiléma Wolf Maxmilián Lamingen ( zvaný Lomikar ) zde postavil v letech 1676 1677 zámek v barokovém slohu jako své letní sídlo. Po jeho smrti v r.1696 koupil panství Jiří Jindřich
Stadion. V roce 1706 byla zahájena stavba kaple sv.Jana Neopomuckého. Po požáru v r. 1755, kdy celá budova
lehla popelem, Stadionové zámek obnovili a přistavěli nové části. V roce 1788 byla v Trhanově založena
škola pro děti z Trhanova a z přiškolených obcí Babylon, Chodov, Pec a Újezd. V roce 1810 nechal hrabě
Filip Jan Stadion zvýšit zámek o jedno patro, přistavěly se nové hospodářské budovy a postaven byl na
místě kaple kostel Sv.Jana Nepomuckého. Po smrti posledního z rodu Stadionů získal zámek rod
Schönbornů, který jej vlastnil až do r.1945. V r.1906 byl v Trhanově zřízen poštovní úřad a v roce 1908
nechal trhanovský rodák, univerzitní profesor, Mudr. Josef Thomayer, pochovaný na zdejším hřbitově,
vybudovat chudobinec. Tato budova v novorenesančním stylu se slunečními hodinami byla předána obci. Po
2.sv.válce sloužila budova zámku jako kasárna, později jako škola v přírodě. K tomuto účelu je
využívína dodnes. Nad Trhanovem jsou k vidění Boží muka.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1713/trhanov/historie/
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