Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
ve věku 76 let zemřel Franz Ziegler, bývalý prezident a jeden ze
zakladatelů Cechu topenářů a instalatérů České republiky.
Odešel člověk, kterému se podařilo vytvořit tým odborníků, kteří vždy
drželi pospolu. Snažil se vždy z pozice prezidenta Cechu dělat taková
rozhodnutí, která byla přijatelná pro všechny. Za dobu svého působení
v Cechu se setkával s mnoha lidmi, vznikala nová přátelství, kterých si
nesmírně vážil a která trvají dodnes.
CTI ČR

Vzpomínka na Franze Zieglera
V pátek 11. prosince 2015 zemřel v nemocnici v Blansku můj kamarád Franz Ziegler. Bylo mu 76 let. Pocházel z německé rodiny z Miroslavi, obce asi 40 km jihozápadně od Brna. Narodil se počátkem války 29. září 1939. Během války se o dvě děti starala pouze matka,
protože otec byl na východní frontě. Po skončení války nešli Zieglerovi do odsunu německých obyvatel do Rakouska. Malý Franz nastoupil
do české školy, kde se také naučil česky.
Po škole nastoupil do učení ve firmě Královopolská strojírna v Brně, kde se vyučil kotlářem. Na vojně sloužil v Kroměříži, kde úspěšně
boxoval za tamější Duklu. Po vojně v šedesátých letech začal pracovat jako technolog a servisní technik ve výrobním družstvu Destila
Brno. Destila byla v té době známa mj. výrobou plynových kotlů. Později v roce 1967 vzniklo při Destile Zájmové sdružení pro rozvoj
topenářské činnosti. Ve sdružení bylo 67 družstev z celé ČSSR, která se zabývala výrobou, projekcí a montážemi. Franz měl ve sdružení
na starosti organizování celostátních školení projektantů, servisních mechaniků a vedoucích servisních středisek.
S Franzem jsem se seznámil v roce 1989 v redakční radě časopisu Topenářství. Ten vydával Český svaz výrobních družstev. V roce 1990
skončila činnost Zájmového sdružení. Společně s Pavlem Stolinou jsme vydávali roku 1991 a 1992 časopis Caloria Info. Proto jsme museli
opustit redakční radu časopisu Topenářství a v roce 1992 jsme založili Cech topenářů a instalatérů České republiky v Brně. Při ustavující
schůzi se k nám připojilo zhruba 100 firem a soukromníků.
Po roce 1989 založil rodinnou obchodní společnost s topenářským a s vodointalatérským materiálem.
V roce 1995 byl Franz zvolen prezidentem cechu, v jehož čele byl až do roku 2012, což je dlouhých 17 let. Zásluhou jeho přátelské a nekonfliktní povahy mohl navazovat řadu významných kontaktů ve prospěch cechu. Během jeho působení v čele cechu se vlivem mnoha
činností podařilo cech dostat na velmi dobrou odbornou úroveň. Důkazem toho je, že Hospodářská komora ČR udělila cechu statut
autorizovaného společenstva pro obory teplo, vzduch a voda. Znamená to, že cech se stal garantem řemesla pro tyto obory s povinnostmi
a právy.
Řada činností, kterou cech zajišťoval je velmi široká. Patří sem odborná osvětová činnost, tj. přednášky, publikace, technická pravidla,
vydávání Časopisu pro tepelnou techniku a instalace INFO od roku 1993, různá ocenění firem i jednotlivců, soutěže učňů a také společenská setkání.
Franz Ziegler se rozhodně zasloužil o rozvoj cechu.
Franz měl v poslední době vážnou nemoc, takže se o něho vzorně starala jeho rodina.
Franz Ziegler mi bude na tomto světě chybět.
Vladimír Valenta
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