
 

 

Jak se tvořil vzhled nových webových stránek Podolí? 

1. Hlavní elementy  

Nejprve bylo potřeba rozhodnout, které hlavní prvky budou nové stránky obce 

obsahovat. Společně s vedením obce jsme vytipovali, že hlavním grafickým 

motivem stránek by měla zůstat i nadále kaplička, která je nejtypičtější a 

zároveň historickou budovou Podolí (postavena roku 1909). S obcí si ji spojují 

nejen lidé, kteří zde bydlí, ale také naši rodáci či lidé, kteří pochází z okolí či 

jen Podolím někdy projížděli.  

Dalším prvkem, který zde nesměl chybět, byl obecní znak a konečně 

pole/místo, kde ve kterém by se měnily fotografie dalších zajímavostí z obce – 

nejenom budov, ale také lidí, zvířat, přírody, zvyků apod. 

2. Barevnost stránek 

Vcelku jasnou volbou bylo zůstat u modré barvy jako dominující. Modrá je 

barva obecního znaku, jež zobrazuje vozové kolo na modro-bílém štítu. Modrá 

je také barvou Mikroregionu Dolní Poolšaví, jehož jsme součástí. Tato barva 

symbolizuje také vodní plochy na našem území, řeku Olšavu a nově také 

mokřady v našem okolí. A konečně – modrá je barva naděje. Říká se o ní také, 

že je barvou spolehlivosti, míru, rovnováhy, zlepšuje schopnost soustředit se a 

celkově uklidňuje.  

Snahou bylo stránky také prosvětlit – světlé zítřky jsou to, k čemu se rádi upínáme a tak i naše stránky by měly 

symbolizovat to pozitivní, co nás – jak všichni doufáme – čeká v budoucnu. 

3. LOGO 

Logo obce je naší vizitkou - naším podpisem. A aby byl charakteristický, vystihoval nás, opět jsme jej ladili do 

obecní modré barvy a přidali jsme drobné modré vlnky, které symbolizují již zmiňované vodní plochy na našem 

území – řeku Olšavu a mokřady. 

4. Další charakteristické prvky 

A konečně jsme také chtěli ukázat, co jiného je pro Podolí typické. Určitě bychom měli být pyšní na zbytek 

přirozeného neregulovaného úseku řeky Olšavy. Jedná se o zoologicky významnou lokalitu, kde mimo jiné hnízdí 

ledňáček říční. Na webových stránkách jsme tuto skutečnost zobrazili úplně ve spodní části webu.   

Ještě jsme ale hledali jeden element, který by byl pro Podolí charakteristický. Něco, co nás obklopuje, co vyjadřuje 

vztah k našemu regionu, ale i k tradicím, stejně jako k přírodě a půdě. Na rozdíl od okolních vinařských vesnic je 

Podolí typickou „slivovicovou“ obcí, kde v zahradách a v sadech, podél cest i chodníků, prostě všude dokola 

najdete trnky a  durancie.  A tak stejně jako tyto stromy najdeme všude po Podolí, i na našich webových stránkách 

zaujímají své čestné místo a pomáhají tak dotvořil kolorit naší obce. 


