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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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Vážení spoluobčané, 
v následujících dnech nás všechny čeká sčítání lidu. Již od roku 1869 probíhá na území republiky 
každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 nastane další opakování této významné události. Důleži-
tou součástí projektu je zapojení městyse Knínice při přípravě. Bližší informace o provádění sčítání 
naleznete uvnitř tohoto čísla zpravodaje. 

Odborem výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích bylo vydáno rozhod-
nutí  – stavební povolení na rozšíření fotbalových kabin u místního hřiště. V současné době je 
projektová dokumentace konzultována ohledně získání možných dotačních titulů, bez kterých by 
se akce nemohla realizovat.  

Následující řádky se mi nepíší lehce. Chtěl bych tu věnovat vzpomínku na zemřelé spoluobča-
ny, kterých jsem si vážil. Na štědrý den zemřela ve věku 99 let paní Božena Králová, nejstarší 
občanka Knínic. Dlouhá léta spolupracovala s naší obcí zejména zajišťováním sběrny čistírny  
a prádelny a úklidem budovy úřadu. Ve věku nedožitých 56 let zemřela v polovině ledna Mirosla-
va Boháčková, která od roku 2011 přispívala články historie do Knínického zpravodaje. Aktivně 
se podílela i na výstavách a besedách pořádaných v kulturním domě. V druhé polovině ledna ve 
věku 57 let zemřel Ing. Stanislav Horák, kamarád, dlouholetý zastupitel městyse Knínice, který 
se aktivně podílel na chodu obce, předseda TJ Malá Haná Knínice, jenž se jeho přístupem zaslou-
žil o vzestup místního fotbalového klubu i jeho prostředí. Čest jejich památce, pozůstalým hodně 
síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit. 

Dne 8.2.2021 proběhlo zasedání zastupitelstva městyse Knínice, na kterém složil slib nový zastupitel 
Ing. Kamil Filip, který získal mandát zastupitele jako náhradník z kandidátní listiny téže volební strany.   

Petr Grénar
starosta

Provozní doba Úřadu městyse Knínice
Pondělí 7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Úterý 7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Prosíme o upřednostnění vyřízení záležitosti telefonicky, nebo emailem.
Úřad městyse Knínice: tel. 516 465 423, mob. 774 654 232, e-mail: um@mestyskninice.cz
Starosta: mob. 774 687 332, email: starosta@mestyskninice.cz

Místní poplatky
Vážení občané, žádáme vás o úhradu místního poplatku za odpady. Výše poplatku činí 500 Kč/osoba/rok. 
Úhradu lze provést ve dvou splátkách. 
Dále žádáme o úhradu místního poplatku za psa. Poplatek za psa v rodinném domě je 100 Kč/rok,  
za druhého a každého dalšího psa 150 Kč. Za psa v bytě 150 Kč, za druhého a každého dalšího psa  
v bytě 200 Kč. 
Prosíme o upřednostnění bezhotovostní platby na číslo účtu 168554808/0300 u ČSOB, a.s. 
Variabilní symbol uveďte číslo popisné, do poznámky napište vaše příjmení. 
Plné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách městyse www.mestyskninice.cz 
S ohledem na současná epidemiologická opatření, lze úhrady místních poplatků provádět až do 30. 9. 
2021 bez sankcí. 
Platby v hotovosti přijímáme v kanceláři Úřadu městyse Knínice jen v úřední dny:
Pondělí  7.00–12.00, 12.30–17.00 h.
Úterý 7.00–12.00, 12.30–17.00 h.

Děkujeme.
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ODPADY 2020
V Knínicích třídíme odpady do barevných kontejnerů umístěných na 4 sběrných hnízdech – u školy, 
na Městečku, u hřbitova a u cesty ke hřišti. Současně je každou třetí sobotu v měsíci otevřen sběrný 
dvůr, kde je možné zdarma umístit ostatní a nebezpečné odpady. 
Za rok 2020 bylo odvezeno k likvidaci z městyse následující množství odpadů:
Papír a lepenka  27,3 tun

Plastové obaly  16,8 tun

Pneumatiky  2,38 tun

Železo a ocel  6,27 tun

Sklo  13,11 tun

Objemný odpad  22,1 tun

Oděvy  2,08 tun

Jedlý olej a tuk  0,24 tun

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  0,25 tun

Absorpční činidla  0,05 tun

Bioodpady  30 tun

Celkové náklady městyse na likvidaci tříděných odpadů činily 370 826 Kč.

Množství směsného odpadu, odvezeného Technickými službami Malá Haná z popelnic – 167,09 tun.
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Zasedání zastupitelstva městyse
V pondělí 8. 3. 2021 v 18 hodin se v zasedací místnosti úřadu městyse Knínice koná veřejné zasedá-
ní Zastupitelstva městyse Knínice. Program jednání je zveřejněn na úředních deskách městyse. 

Palivové dříví
Nabízíme palivové dříví za cenu 300 Kč/bm, s dopravou 400 Kč/bm, samotěžbou 200 Kč/bm 
s DPH. Zájemci se mohou hlásit emailem na um@mestyskninice.cz, nebo telefonicky (popř. SMS) 
Pavlovi Pechovi mob. 721 600 374. 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Kontaktními místy pro Sčítání 2021
jsou pracoviště České pošty, s. p. nebo Českého statistického úřadu určená pro veřejnost k vyzved-
nutí prázdných nebo odevzdání vyplněných listinných sčítacích formulářů pro Sčítání 2021.
Kontaktní místa České pošty, s. p. v okrese Blansko:
Blansko 1, Hybešova 584/53, 67801, tel. 954267801
Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 631, 67906, tel. 954267906
Lomnice u Tišnova, Dlouhá 126, 67923, tel. 954267923
Letovice, Tyršova 205/1, 67961, tel. 954267961
Velké Opatovice, Dlouhá 669, 67963, tel. 954267963
Boskovice, Hybešova 1009/1, 68001, tel. 954268001
Seznam kontaktních míst České pošty, s. p. a Českého statistického úřadu včetně aktuální otevírací 
doby a kontaktů lze od 6. 3. 2021 zobrazit ve webové prezentaci České pošty na stránce:
https://scitani.ceskaposta.cz
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ODPADY
TDO: sudé úterý – 9. 3., 23. 3.
Nádoby prosíme umístit na sběrná místa den 
předem, svoz probíhá od 6.00 hodin ráno.
Upozorňujeme, že nebudou sváženy přistavené 
pytle. 
Reklamace svozu p. Hejlová, tel.: 736 682 992.

Provozní doba sběrného dvora
každou třetí sobotu v měsíci (20. 3.)  
8.00–11.00 hodin.

Provozní doba skládky  
13. 3., 27. 3. 8.00–15.00 hodin
Správce pan Zdeněk Bílek, mobil: 774 680 100, 
Knínice 101.
Vždy je nutná předchozí telefonická domluva.
Cena za uložení 1 tuny: zemina 36 Kč vč. DPH, 
stavební suť 109 Kč vč. DPH. 

KNIHOVNA
do odvolání uzavřena.

Farmářské trhy v Boskovicích
probíhají na Masarykově náměstí každý druhý čtvrtek v měsíci, v hlavní sezoně je četnost termínů 
doplněna i o čtvrtý čtvrtek v měsíci.
Termíny na rok 2021: 11. 3., 8. 4., 13. 5., 27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 
14. 10., 11. 11., 9. 12.

Městské trhy v Boskovicích
probíhají na Růžovém náměstí každý sudý čtvrtek.
Termíny na rok 2021: 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8., 
9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12.

řÁDKOVÁ  INZerce

PřIPrAVOVANé  AKce

Potraviny MeGI nabízí:
Mulčovací kůra 60 l cena 89 Kč
Zahradnický substrát 70 l cena 160 Kč
Zahradnický substrát 20 l cena 45 Kč

V březnu, pokud to epidemiologická situace dovolí, se můžete těšit na Velikonoční jarmark v kostele 
sv. Marka v Knínicích.

A to v tyto termíny:
25. 3. od 16.30 do 17.00 h.
26. 3. od 16.30 do 17.00 h.
27. 3. od 8.00 do 17.00 h.
28. 3. od 8.00 do 8.30 h.

Pokud máte chuť tvořit, budeme rádi, když věnujete svůj výrobek na jarmark.
Nosit výrobky můžete 25. 3. od 16 h. Předem děkujeme za jakoukoliv podporu tomuto dílu.
Přejeme vám pokojné a radostné jarní dny plné naděje.

Blanka Ševčíková



5

šKOLA  A  šKOLKA
Únor v mateřské škole
S únorem k nám přišla opravdová zima a v mateřské škole z toho byla sousta zábavy! 
Hlavním tématem měsíce bylo zdraví. Každá třída to pojala z trochu jiného úhlu, ale všude byla řeč 
o zdravém životním stylu, zásadách hygieny, o pojmech zdraví/nemoc. 
Třída Berušek se zaměřila na stavbu lidského těla. Děti měly k dispozici figurínu s orgány a dozvě-
děly se o funkcích mozku, srdce a plic. K čemu jsou svaly, k čemu potřebujeme kosti? Téma je to 
široké a děti to velice zaujalo.
Tvoření bylo u Berušek velmi zajímavé. Z mouky, soli a vody děti vytvořily obrázky, které po 
zapečení vytvořily 3D obláčky a kopce. Obrázky s bruslemi zase vznikly stříháním, proplétáním 
tkaniček, barvením inkoustem a zdobením zmizíkem.
Sluníčka si povídala o lidském těle. Děti se naučily pojmenovávat jednotlivé části, bavily se o 
smyslech, o zdraví a nemoci. Upevňovaly si hygienické návyky a také se věnovaly zdravé stravě. 
Vystřihováním a rozfoukáváním tuše děti vytvořily veliké zoubky i se zubním kazem. Sluníčka se 
v únoru také stihla dozvědět spoustu věcí o času, částech dne, týdne a roku. K tomu všemu si děti 
zpívaly písničku Človíček a poslouchaly pohádku O dvanácti měsíčkách.
Žabky se se zaměřily na zdravou stravu, hygienické návyky a zdravý životní styl. Děti si připomně-
ly, že ke zdravému a spokojenému životu potřebujeme nejen zdravé tělo, ale také veselou mysl a 
dobré vztahy. K tomu se nám přidal sv. Valentýn. Žabky se dozvěděly, kdo to sv. Valentýn byl a vy-
tvořily krásné srdce z kartonu a bavlnek. Byl prostor i na ledové pokusy. Plata z adventních kalen-
dářů se perfektně hodila na výrobu jedlých ledíků a v těch největších mrazech, kdy se skoro nedalo 
jít na delší procházku, jsme si přinesli sníh do třídy a barvili jsme sněhové koule vodovkami. 
Na zahradě jsme si uspořádali malou slavnost. Zapálili jsme oheň a děti si opekly pečivo a na 
kostky nakrájený sýr. Na konci února jsme si uspořádali malý karneval. Děti hrály hry a tancovaly 
v maskách.

kolektiv učitelek MŠ
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Únor v družině
Letošní únorové skutečně zimní počasí nabídlo dětem mnohostranné vyžití. Venkovní aktivity v po-
době bobování, stavění sněhuláků a zavěšování krmítek na školní zahradě si žáci náramně užili.  
Ve vnitřních prostorách  pak děti využily pestré nabídky činností – stavebnic, domina, malování 
temperami, vyrábění ,,Valentýnek“, soviček, medvídků, skládání papírových košíčků. I základy 
drhání nadchlo. 
V neposlední řadě děti několikrát využily gymnastické nářadí RinoGym.  I to se se setkalo s vel-
kým nadšením.  
Nyní nás čekají týdenní jarní prázdniny, po kterých se jistě se stejným nadšením v naší ŠD 
zase sejdeme. 

kolektiv vychovatelek ŠD
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Univ. prof. rNDr. Josef Sekanina, DrSc.
(1901–1986)

Mezi slavné knínické rodáky patří bezesporu přední československý mineralog a petrograf prof. 
RNDr. Josef Sekanina, DrSc., člen korespondent ČSAV. Narodil se 4. září 1901 v  Knínicích jako 
první dítě manželů Sekaninových, kteří zde krátce předtím zakoupili menší zanedbanou usedlost, 
dům čp. 8, na které se rozhodli hospodařit. Malý Josef vychodil v letech 1907 – 1913 v Knínicích 
obecnou školu, a podle tehdejších zvyklostí se měl jednou stát otcovým nástupcem a převzít po 
něm hospodářství.  Protože se však velmi dobře učil, přemluvil tehdejší řídící učitel Antonín Cupal, 
který velmi brzy poznal chlapcovo nevšední nadání, tatínka, aby dal syna studovat na Gymnázium 
do nedalekých Boskovic. Vždyť hospodařit na rodném statku mohl i některý z jeho tří sourozenců. 
Na gymnáziu, které navštěvoval v letech 1913 až 1921, se mladý Sekanina seznámil s pozdějším 
věhlasným paleontologem Josefem Augustou a poznal zde také Marii Novotnou, která se později 
stala jeho manželkou. Když v roce 1921 úspěšně odmaturoval, nechal se zapsat společně se svým 
kamarádem Josefem na nově zřízenou Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. 
Zatímco Augustu zaujala paleontologie, Sekanina se začal věnovat mineralogii. V té době zde vy-
učoval přední československý vědec a pedagog prof. Vojtěch Rosický, který nasměroval mladého 
studenta na krystalografický výzkum turmalínů a západomoravských pegmatitů, díky čemuž Seka-
nina obhájil v roce 1926 úspěšně disertační práci „Nerosty moravských pegmatitů“ a dosáhl titulu 
doktora přírodních věd. Ten mu také umožnilo stát se Rosického asistentem. V roce 1927 se oženil 
s Marií Novotnou a rok poté se šťastným manželům narodil syn Jiří. Rok 1928 však byl pro Sekani-
nu i jinak významný. Tiskem mu totiž vychází jeho první vědecká publikace Nerosty moravských 
pegmatitů, která byla zároveň i první soubornou studií věnovanou moravským minerálům.
Řadu prací o moravských pegmatitech a jejich nerostech publikoval také v následujících letech a do-
konce popsal i dva zcela nové minerály, monoklinickou síru z křídového uhlí od Havírny u Letovic, 
kterou pojmenoval po svém učiteli Vojtěchu Rosickém rosickýitem, a letovicit, který nalezl u Písečné 
na Letovicku. Na Kunštátsku objevil baryt a jarosit, v Bítově na Znojemsku brushit. Vydává mono-
grafii o moravské síře a s ní sdružených nerostech
V roce 1935 získává studijní pobyt v Paříži. Na proslulé pařížské Sorboně pobývá po dva roky  
u proslulého krystalografa Ch. Mauguina a společně s J. Wyartem zpracovává a publikuje struk-
turně krystalografické a krystalochemické studie tří zeolitů – desminu, heulanditu a harmotomu. 
V Muzeu d Histoire naturélle se seznamuje se studiemi prof. A. Lacroixe o madagaskarských peg-
matitových minerálech a u prof. J. Orcela s odrazovou mikroskopií. Touto metodou poté zpracoval 
rudní minerály z Příbrami.  Na podzim roku 1938 se RNDr. Sekanina habilitoval na Přírodovědecké 
fakultě Masarykovy univerzity spisem Étude metallographigue des minerais de Příbram a přednáš-
kou Nerosty jako indikátory stáří a teploty Země a dosáhl titulu docenta. 
Přišel však rok 1939 a s ním i smutný 17. listopad, který vedl k uzavření českých vysokých škol  
a na šest dlouhých let přerušil také Sekaninovu vědeckou činnost. V té době nachází útočiště jako 
středoškolský profesor na gymnáziu v Brně-Židenicích, odkud v roce 1941 přechází na Půdoznalecký 
ústav Vysoké školy zemědělské v Brně, kde působí až do konce války jako asistent prof. V. Nováka. 
Děje se tak v době, kdy je jeho oblíbený profesor Vojtěch Rosický 12. prosince zatčen gestapem, aby 
zanedlouho nato (9. února 1942) zahynul v koncentračním táboře Mauthausen. V této tak tragické  
a pohnuté době píše Sekanina petrografickou studii o saussuritickém gabru z Kamenného vrchu  
u Brna.  Po skončení války se v květnu 1945 znovu vrací na fakultu a společně s prof. B. Zahálkou 
začíná znovu rozvíjet vědeckou a pedagogickou činnost. Při té jim významně pomáhají další kole-
gové, např. pozdější profesor Palackého univerzity v Olomouci F. Němec, dále F. Jašek a A. Weber, 
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díky čemuž může být výuka opět již v srpnu 1945 zahájena. 1. října 1945 byl jmenován mimořádným 
profesorem, v červenci 1948 pak řádným profesorem přírodovědecké fakulty. V roce 1953 získal 
RNDr. Sekanina titul doktor geologicko-mineralogických věd a byl přijat za člena korespondenta 
ČSAV. 1. března téhož roku se stal vedoucím katedry mineralogie a petrografie na této fakultě a pro 
potřeby studentů píše dvoudílná skripta Mineralogie všeobecná. První díl pojednává o morfologické 
krystalografii, druhý je věnován krystalografii fyzikální.
V pohnutých padesátých létech 20. století se však díky svým demokratickým zásadám a masary-
kovskému postoji stává stále více a více nepohodlným tehdejšímu režimu. Je mu znesnadňována 
jeho práce a vyčítáno, že se zastává nábožensky založeného asistenta Ing. Dušana Němce a neusi-
luje o jeho odchod z fakulty. Současně ho postihuje i krutá rána osudu, když mu 21. března 1956 
umírá ve věku nedožitých 28 let jeho jediný syn, nadějný inženýr. Krutou bolest nad ztrátou milo-
vané bytosti se snaží prof. Sekanina zmírňovat úmornou a vyčerpávající prací nad publikací Lazurit 
z Nitry. Avšak jeho nepřátelé se nezastavují ani před tímto neštěstím a v červenci 1957 jej zbavují 
vedení katedry a vyřazují jej z pedagogického procesu.  Prof. Sekanina nese svůj úděl statečně. Ví, 
že pravda je na jeho straně. Naštěstí je mu alespoň dovoleno zůstat na fakultě a věnovat se i nadále 
vědecké činnosti, zejména terminologickým otázkám a publikační činnosti. 30. září 1962 přichází 
další rána. Fakulta s ním rozvazuje pracovní poměr a posílá Sekaninu do důchodu. Avšak ani tehdy 
na svou alma mater nezanevřel.  Pilně na fakultu stále dochází a i nadále se věnuje své oblíbené 
vědecké činnosti. 
Publikuje zevrubnou studii o mineralogických a petrografických poměrech v okolí Štramberka, 
monografii o štramberském kalcitu s přihlédnutím k jeho ontogenezi, popisuje nový druh pleoch-
roismu, který nazval interferenčním na rozdíl od dosud známého absorpčního, píše o hořečnatém 
skarnu od Číchova na Třebíčsku, vermikulitu od Prosetína na Olešnicku a nově objevuje železný 
meteorit ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. Několik let se intenzivně zabývá horninami a mi-
nerály svratecké klenby.
A přichází tzv. pražské jaro roku 1968, kdy se prof. Sekanina znovu může vrátit jako vědecký 
pracovník na fakultu a dokonce je mu umožněno zapojit se i do výuky studentů. U příležitosti jeho 
sedmdesátých narozenin je 1. října 1971 na fakultě uspořádán slavnostní seminář a vydán sborník 
ve Foliích fakulty. 1. října 1971 pak definitivně odchází do důchodu, avšak i nadále vědecky pra-
cuje a publikuje. Píše článek o kosmické mineralogii, do učebnice Mineralogie kapitolu Odrazová 
mikroskopie a zveřejňuje článek o langitu a posnjakitu. 
V dubnu 1978 ho postihuje další rána osudu v podobě smrti jeho milované manželky, která se dlou-
há léta velmi špatně pohybovala a o niž po celou tu dobu velmi obětavě, vzorně a s velkou láskou 
pečoval. V té době se začínají projevovat podobné zdravotní problémy také u něho. Počátkem roku 
1986 se jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že musel být přemístěn do léčebného ústavu v Leto-
vicích, kde 28. listopadu téhož roku dokončil svou bolestnou, ale i neobyčejně vědecky plodnou 
životní pouť. 
Během svého života vychoval stovky studentů a řadu pokračovatelů svého díla.  Byl členem Mo-
ravskoslezské akademie přírodních věd, Královské české společnosti nauk a Národní rady bada-
telské, od roku 1953 byl členem korespondentem ČSAV. Dostalo se mu uznání a poct z mnoha 
stran. Byl nositelem Stříbrné pamětní medaile Univerzity J. E. Purkyně v Brně, zlaté plakety ČSAV  
F. Pošepného Za zásluhy v geologických vědách, byl čestným členem Československé společnosti 
pro mineralogii a geologii při ČSAV a stejné pocty se mu dostalo i od Všesvazové mineralogické 
společnosti SSSR. Měl řadu přátel doma i v zahraničí a dodnes žije ve vzpomínkách stovek svých 
žáků a studentů. Na jeho počest byl pojmenován nový minerál sekaninaitem. 
U příležitosti nedožitého stého výročí Sekaninových narozenin uspořádala Přírodovědecká fakulta 
Masarykovy univerzity ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Českou geologickou spo-
lečností dne 20. září 2001 v konferenčním sále Dietrichsteinského paláce Moravského zemského 
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muzea v Brně na Zelném trhu slavnostní seminář o Sekaninově životě a díle, na kterém vystoupila 
se svými příspěvky řada předních vědců a vysokoškolských učitelů. Součástí semináře byla také 
rozsáhlá výstava věnovaná tomuto velkému československému petrografu a mineralogovi.
Ani rodná obec Knínice na svého velkého rodáka nezapomněla a u příležitosti jeho stého výročí 
narození mu odhalila ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 
2. září 2001 na jeho rodném domku pamětní desku.

Z publikace Knínice u Boskovic – historie a současnost
Dagmar Stryjová, rok 2006
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