ZÁLUŽICE ... SALUSCHITZ
ázev obce je zdrobnělinou od slova záluží. První písemná zmínka o obci je tak pozdní, až se tomu nechce věřit. V roce
15I7 totiž koupilo město Žatec polovinu Zálužic od Václava z Lobkovic na Hasištejně za 300 kop grošů zlatých. V roce 1588 ji
nacházíme opět v držení Lobkoviců, pánů na Líčkově. V letech 1594-1625 ji vlastnil rod Hrušků z Března. Ve druhé polovině
17. století e obec natrvalo stala součástí panství Postoloprty. Zdejší chmel byl vždy výborné jako ti: např. roku 1855 byl oceněn
stříbrnou medailí na světové výstavě v Paříži. Když v roce 1881 stálo v důsledku další zátopy v Zálužicích půl metru vody, bylo
rozhodnuto O regulaci Ohře. Došlo k ní až v roce 1906. Železobetonový
most pře Ohři byl postaven roku 1934.
Der ame der Gemeinde ist eine Verkleinerung
form de Wortes .záluží" (Gebiet hinter den Auen). Die erste schriftliche
Erwahnung der Gemeinde erfolgte dermal3en spat, da s man es kaum glauben mochte. lm Jahre 15I7 kaufte narnlich die Stadt
Saaz die Halfte von Saluschitz Wenzel von Lobkowitz auf Hasenstein fůr 300 Schock Goldgro chen ab. lm Jahre 1588 finden
wir Saluschitz erneut in der Haltung der Lobkowitzer, der Herren auf Litschkau. In den Jahren 1594-1625 befand sie sich im
Be itz des Geschlechtes Hruška von Prie en. ln der zweiten Halfte de 17. Jahrhundert
wurde die Gemeinde dauerhaft zum
Be tandteil der Dornane Postelberg. Der hiesige Hopfen war stets von ausgezeichneter
Qualitat: z.B. im Jahre 1855 wurde er
mit einer Silbermedaille
auf der Weltau tellung in Paris ausgezeichnet.
AI Saluschitz im Jahre 1881 in Folge einer weiteren
Uberschwemmung
einen halben Meter unter Wa er stand, wurde die Regulierung der Eger beschlossen. Dazu kam es erst irn
Jahre 1906. Die Stahlbetonbriicke
Uber die Eger wurde im Jahre 1934 errichtet.

Totale.

ZÁLUŽICE
celkový pohled od Bczděkova,
hostinec s kapličkou, škola.
starý most přes Ohři

1908

SALUSCHITZ
Gesamtansicht
von Bezdiek.
Ga thaus mit Kapelle. Schule,
alte Egerbrucke

1908

ZÁLUŽICE
celkový pohled od Bezděkova,
v pozadí Če ké tředohoří

1929

SALUSCHITZ
Gesamtan icht von Bezdiek
mil dem Bčhrni chen
Mittelgebirge im Hintergrund

1929

ZÁLUŽICE
lavno I u příležito li
odhalení pomníku
obětern v I. větové válce

1928

SALUSCHITZ
Feierlichkeit anlas lich
der Enthullung des Denkmal
fUr die Opfer de I. Weltkriegs

1928

ZÁLUŽICE
tarý most přes Ohři

1930

SALUSCHITZ
Alte Egerbriicke

1930

ZÁLUŽICE
tavba nového mostu pře Ohři

193

SALUSCHITZ
Bau der neuen Egerbrlicke

193

