ZNAK A VLAJKA OBCE VOLÁRNA, okr. Kolín
Slovní popis symbolů
Popis (čili blason) znaku: V zeleno-modře zlatou obrácenou krokví děleném štítě nahoře
stříbrná volská hlava se zlatými rohy a jazykem.
Popis vlajky: V případě popisu vlajky (praporu) se pochopitelně nemluví o zlaté a stříbrné
tinktuře (jako na hmotově pevném štítě), ale žluté a bílé barvě tkaniny.

Historický nástin a výklad k nově navrhovaným symbolům
obce Volárna
Při tvorbě návrhu komunálního znaku bylo, po dohodě s představiteli obce, využito výrazné
symboliky připomínající místní historické, toponomastické a geografické reálie.
Heroldská figura (hrotem dolů) obrácené krokve evokuje monogram obce, ale
(schematicky) též připomíná radlici z erbu rytíře Horského (zakladatele obce) a vyjadřuje
zemědělský původ a charakter této relativně mladé vsi, vybudované na pravidelném půdorysu,
až během druhé poloviny 19. století.
V místech dnešní obce se totiž nacházel středověký rybník (viz modrá barva v dolní
části štítu) a později též rozsáhlé pastviny dobytka (viz zelená barva v horní části štítu).
Chráněný vodní útvar Váha u Volárny pak můžeme rovněž „vidět“ v použité figuře
obrácené krokve a modré barvě štítu.

Tzv. mluvící obecnou figurou je pak stříbrná volská hlava (se zlatými rohy a jazykem), která
vyjadřuje název a původ obce, vycházející ze zdejších pastvin a „nocleháren“ dobytka, ještě
před výstavbou současné moderní vsi (viz tedy voly = Volárna, podobně jako například ovce =
ovčárna).
U takto výrazného znaku je logické, že i návrh (na stožár vztyčované) vlajky nebo
praporu (v případě pevného spojení z žerdí) opakuje podobu znaku jeho převedením (tzv.
rozpuštěním) do listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3, dle státní vlajky
České republiky.
Oproti poloze ve štítu jsou ovšem jednotlivé figury (záměrně) pootočeny o devadesát
stupňů tak, aby vznikl zelený (tzv. žerďový) klín, podobně jako je modrý (poloviční) žerďový klín
na naší státní vlajce.
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