POPIS ZNAKU
V zeleném štítě zlaté mlýnské kolo, pod ním stříbrné vlnité břevno se
dvěma modrými vlnitými břevny.

Zelená barva
symbolizuje přírodu, vyjadřuje důležitost lesů a luk v obci a jejím okolí a
také velký podíl zemědělství v historii obce.

Vlnité stříbrné břevno se dvěma vlnitými modrými
břevny
odkazuje na velký význam proudící vody v obci. Na řeku Kamenici a na
potoky, při jejich toku se usazovali první obyvatelé Plavů.

Zlatá barva mlýnského kola
připomíná, že první osadníci – dřevaři, uhlíři, kováři – dělníci z blízkých
hamrů tu rýžovali zlato. Z této doby také pochází název obce – PLAVY –
od plavení rudy, zlata nebo od splavu, který tu byl pro zadržování
plaveného dříví.

Mlýnské kolo
ukazuje na přítomnost mlýna již v polovině 17. století – Haratického
mlýna, který se v kronikách obce často objevuje. Mlýnské kolo také
vyjadřuje důležitost vody jako zdroje energie pro průmysl /přádelny,
tkalcovna, strojní mlýn/, který se od poloviny 19. století v obci v údolí
řeky Kamenice rozvíjel.

POPIS VLAJKY
List tvoří sedm vodorovných pruhů, zelený, vlnitý bílý, vlnitý modrý, vlnitý
bílý, vlnitý modrý, vlnitý bílý a zvlněný zelený, v poměru 11 : 1 : 1 : 1 : 1 :
1 : 4.
Uprostřed horního zeleného pruhu žluté mlýnské kolo.
Vlnité kruhy mají dva vrcholy a tři prohlubně.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3 .

Zelená barva
symbolizuje přírodu, vyjadřuje důležitost lesů a luk v obci a jejím okolí a
také velký podíl zemědělství v historii obce.

Vlnité pruhy tři bílé a dva modré
odkazují na velký význam proudící vody v obci. Na řeku Kamenici a na
potoky, při jejich toku se usazovali první obyvatelé Plavů.

Žlutá barva mlýnského kola
připomíná, že první osadníci – dřevaři, uhlíři, kováři – dělníci z blízkých
hamrů tu rýžovali zlato. Z této doby také pochází název obce – PLAVY –
od plavení rudy, zlata nebo od splavu, který tu byl pro zadržování
plaveného dříví.

Mlýnské kolo
ukazuje na přítomnost mlýna již v polovině 17. století – Haratického
mlýna, který se v kronikách obce často objevuje. Mlýnské kolo také
vyjadřuje důležitost vody jako zdroje energie pro průmysl /přádelny,
tkalcovna, strojní mlýn/, který se od poloviny 19. století v obci v údolí
řeky Kamenice rozvíjel.
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