
V edici Bibliografie a prameny k vývoji Moravy, sv. 55, vydala Moravská zemská knihovna v Brně ve 

spolupráci s Městskou knihovnou v Dačicích v roce 2013 soupis vlastivědné literatury pod názvem 

BIBLIOGRAFIE DAČICKA A SLAVONICKA. 

Bibliografii a článek Časopisy na Dačicku a Slavonicku zpracoval dr. Jaromír KUBÍČEK, správní vývoj dr. 

Bohumír Smutný. Publikaci samozřejmě nechybí jmenný rejstřík, německé názvy obcí a abstract 

v angličtině. 

Knížka se jistě stane důležitým pramenem pro všechny, které zajímá historie a vývoj našeho regionu.  

Pro každého zájemce je k dostání v Městské knihovně v Dačicích – www.mkdac.cz  

Jako ukázku si dovolím citovat z článku Časopisy na Dačicku a Slavonicku – strana 22 – 23: 

„Kdežto převážně české Dačicko mělo své vlastní noviny nebo místní zprávy přinášely také krajinské 

listy vydávané v Jihlavě či v Třebíči, bylo německé Slavonicko obhospodařováno listy ze Znojma. 

Nejrozšířenějším německým deníkem pro jižní a jihozápadní Moravu byl Znaimer Tagblatt und 

Niederösterreichischer Grenzbote, který vydával tiskař Karl Bornemann v letech 1897 – 1945. 

Zpočátku byl místním listem pro Znojmo, brzy se rozšířil na okres a po první světové válce již na celé 

pohraniční území od Slavonic až po Břeclav. Počátkem 20. století začaly vycházet také týdeníky a 

docházelo k vymezení obsahu mezi deníky a týdeníky. V denících začaly převažovat otázky celostátní 

nebo parlamentní a přinášely jen drobné místní zpravodajství, zatím co týdennímu tisku zůstával 

prostor v krajinské a místní politice. Také firma Hans Bornemann ve Znojmě začala vydávat od 

listopadu 1902 pro jižní Moravu týdeník Znaimer Sonntagsblatt, který od roku 1919 vycházel 

s názvem Südmährische Rundschau a vycházel až do září 1938. Když se tiskárna vybavila novými 

sázecími stroji a dalšími rychlolisy, začala od tohoto týdeníku vydávat také hlavičkové listy a pro 

Slavonicko vycházel Zlabingser Nachrichten, resp. Od č. 6 ze dne 25. 12. 1932 Neueste Zlabingser 

Nachrichten, který vycházel až do září 1938. 

Druhá německá tiskárna firmy M. F. Lenk ve Znojmě vydávala již od září 1850 2x týdně list Znaimer 

Wochenblatt, který vycházel od listopadu 1932 až do konce roku 1943. Také od tohoto listu vycházel 

od listopadu 1932 do ledna 1940 hlavičkový týdeník Zlabingser Wochenblatt. Oba listy přinášely 

místní zprávy z německých pohraničních obcí a je zajímavé, že vlastivědné články historiků 

Slavonicka, jako byli Theodor Deimel, Rudolf Hruschka nebo Hans Reutter, najdeme ve stejném 

znění v obou listech různých nakladatelů.“ 
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