REGIONSERVIS, KVALITNÍ PROGRAM PRO SAMOSPRÁVY?
Akce pro samosprávy na úrovni, informace na internetu bez poplatků, pouze solidní
partneři, kteří se snaží obcím skutečně něco nabídnout, tyto vlastnosti si předsevzali
realizátoři programu Regionservis. O programu se stále více hovoří, ale o co vlastně jde?
Pokusíme se Vám podat základní informace v následujícím krátkém rozhovoru
s ředitelem programu Regionservis Lukášem Tesařem.
Podle informací ředitele programu Lukáše Tesaře začátkem letošního roku upevnil
program Regionservis svou pozici na Moravě a Slezsku. Podle jeho slov je Morava a Slezsko
součástí a budoucností udržení zcela specifických národních vlastností a tradic České
republiky. „Usiluji a vždy jsem usiloval o to, aby naši klienti z Moravy a Slezska měli
pohodlně dostupné veškeré služby, které program nabízí. Proto vedení programu zřídilo
pracoviště v Brně a jmenovalo Jiřinu Nehybovou s okamžitou platností svrchovanou
ředitelkou programu Regionservis pro Moravu a Slezsko“, která je jeho garantem na
Moravě a Slezsku, sdělil nám Tesař.
Jaký je cíl Regionservisu na rok 2002?
„Na programu Regionservis se podílí řada veřejnoprávních i soukromoprávních
korporací a naším cílem je, aby sponzoři akcí měli obcím, městům a krajům skutečně co
nabídnout. Například náš generální sponzor LINDE TECHNOPLYN a.s. nabízí netradiční,
kvalitní a velmi účinné řešení odpadních vod. Nejde jen o nabídku, to dnes dovede kde kdo,
jde i o velmi netradiční způsob financování takových akcí. Naším cílem je, aby i ty nejmenší
obce mohly realizovat takové větší projekty, proto jednáme o státních podporách a jiných
řešeních i mimo bankovní sektor. Jak víte, úvěry jsou dnes drahé a často neakceptují možnosti
obcí.. Naším cílem je hledat cesty a nástroje podpory obcí, měst a krajů. Cílem je nezklamat,
být solidní a skutečně dobří.“
Regionservis má také webové stránky, jaká je jejich základní filosofie?
„Fylozofie našich webových stránek je zaměřena na účelnost pro potřeby veřejné
správy, zejména měst, obcí a krajů. Absolutní minimum reklamy, maximum informací
a jednoduchost ovládání. Orientace v systému veřejné správy je prvořadá. Právě v této chvíli
chystáme zapojení nového systému vnitřních datových bází. Informace ve veřejné správě by
měly být dostupné zadarmo, ale bohužel dnes je i kvalitní právní systém odvozený od sbírky
zákonů za peníze. Dokonce i informace o území ČR, obcích a krajích jsou za peníze. Stát
vynakládá mnoho prostředků na informační systém, který se rozvíjí pomalu. My chceme aby

měl na takové informace na jednom místě a zdarma právo každý, tím spíše obce, města
a kraje.“
Doporučil byste na závěr naším čtenářům nějakou opravdovou lahůdku z dílny
Regionservisu?
„Jistě, od 14.5. 2002 pořádáme v Telči, společně se starostou města Telče, Národní
sněm regionů 2002 na téma cestovní ruch a rozvoj území. Půjde opravdu o záležitost prestiže,
kde hlavním krédem bude dobré jméno regionů. Akce bude sice větší, ale nikoliv
megalomanská. Naším limitem na Národní sněm regionů 2002 je max. 100 účastníků z top
managementu veřejné správy. Nosným prvkem programu budou referáty samotných měst,
obcí a krajů. Na zahájení jsme pozvali ministry, velvyslance a vedoucí osobnosti z této oblasti
ve veřejné správě. Věřím, že akce bude lahůdkou na kvalitním dortu služeb Regionservisu,
této akce se zúčastní také medium Moderní obec jako mediální partner z jejíž pomocí
zprostředkujeme reportáže nesoucí velice zajímavé a cenné informace.
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