Akce v kostce:
Počet černých skládek:

3 (katastr Zbiroh = 1, katastr Týček = 2)

Trvání:

cca 1,5 roku (jaro 2017 až podzim 2018; nepravidelně víkendy)

Zúčastněných lidí:

3

Použité nástroje:

polní lopatka, hrábě, igelitové pytle, krosna, kárka ruční

Popis akce:
Hlavní pobočka naší firmy TD-IS je v Plzni, odkud pochází i většina zaměstnanců, nicméně několik „zasloužilých
pracovníků“ bydlí právě v okolí Zbiroha. Jako v každé softwarové firmě u nás zaměstnanec o fyzickou práci nezavadí,
pracujeme výhradně hlavou. Takže v zájmu duševního zdraví je občas nutno o víkendu změnit rutinu a vyčistit hlavu
nějakou fyzickou aktivitou, nejlépe v lese, převážně v okolí Zbiroha a Týčka. Tam při spatření některých nevábných
míst s černými skládkami nás napadlo přiložit ruku k dílu a vyčistit je, což tedy nakonec zabralo víc času, než to na
první pohled vypadalo, protože z pod listí, trávy, větví vyskakovalo stále nové haraburdí. Ale po vytrvalém úsilí se
nám podařilo les vyčistit a odnést to co šlo (sklo + plasty) do kontejnerů a zbytek na místě navršit na hromady
k odvozu, o čemž jsme informovali obce Zbiroh a Týček, na jejichž katastru se skládky nacházely. Jim také děkujeme
za finální odvoz tohoto odpadu. Doufáme, že naše společná aktivita trochu přispěla ke zpříjemnění okolí.

Zajímavosti:
Občas měla naše činnost i poznávací a historický charakter, protože jsme nacházeli tak staré věci (asi ještě
z předválečných časů), že ani nevíme, k čemu mohly sloužit. Některé věci si my starší pamatujeme z dětství, jiné
poznali jen naši staří rodiče a další nám zůstaly záhadou.
Našli jsme namátkou: rozbité láhve s porcelánovými uzávěry „Colloredo Mansfeldský pivovar a sladovna
Švabín“ + „Brauerei Brunnersdorf“ + „Hostinská sodovkárna Praha Košíře“, poctivé porcelánové elektro vypínače,
kalamáře, valchu, různé bytelné kovářské výrobky do hospodářství apod.

Něco o firmě TD-IS:
TD-IS je softwarová firma vyvíjející vlastní software EasyArchiv® a EasyPLM® což jsou systémy správy
dokumentace (Dokument Management Systém – DMS) založené na WORKFLOW, ale i systémy správy životního cyklu
výrobků (Produkt Lifecycle management – PLM). Rovněž vyvíjíme software EasyTechnology® pro správu a řízení
výroby včetně potřebných podpůrných komponent (součásti/kusovníky, technologické postupy, dále nářadí/stroje a
skladové hospodářství). Jedinečnou a unikátní vlastností našich systémů je přímé provázání EasyTechnology® se
systémem EasyArchiv® (DMS/PLM).
Současně jsme partnerem Autodesku, jehož software prodáváme, implementujeme a školíme.
Jsme tak schopni pokrýt naprostou většinu potřeb z oblasti informačních technologií od nejmenších až po ty
největší firmy a organizace.

