Historie fotbalu v Plesné
Před rokem 1945 existovaly v Plesné 3 sportovní spolky – Sociální demokraté,
Křesťanští demokraté a Sociální demokraté německé národnosti.
V roce 1945 byly ustanoveny dvě organizace, a to Sokol a SK Plesná. Ke sportu
se využívala dvě hřiště, z nichž jedno se nacházelo na Bamberku a druhé, pískové,
ve Velkém Luhu, kde se také konaly zápasy fotbalového mužstva.
O čtyři roky později, tedy v roce 1949, se Sokol a SK Plesná sloučily
do tělovýchovné jednoty TJ Jiskra Tosta Plesná. Jejím prvním předsedou se stal
Jaroslav Zachariáš, původem z Kutné Hory, kde až do roku 1946 nastupoval
v místním týmu SK RESPO na pozici obránce. Po sloučení se taktéž začalo
uvažovat o přesunu fotbalového hřiště z Velkého Luhu do Plesné.Sportoviště
se začalo stavět v prostoru mezi tehdejším internátem Zvláštní školy, truhlárnou
a domem Píšových (dnešní hřiště poblíž Dětského domova). Všechny práce
probíhaly svépomocí, mj. bylo zapotřebí odstřelit i část skalního masivu ve svahu
nad budoucím hřištěm. To bylo otevřeno v roce 1951. Hřišti se kvůli jeho povrchu,
který tvořila uválcovaná černá škvára ze závodu Tosta, tradičně říkalo „čerňák“.
Toto sportoviště nesloužilo pouze fotbalistům, ale též žákům zdejších škol. V roce
1956 byla ustanovena TJ Jiskra Plesná.V roce 1959 začala výstavba kabin
a sportovního zázemí, které bylo předáno do užívání v následujícím roce.
Generální přestavbou prošlo hřiště až v 80. letech. Plocha se zatravnila, objevily
se nové lavice, hrazení kolem hřiště, ochranné sítě za brankami. Zrekonstruovány
byly také kabiny. Pro dostatečné zavlažování trávníku se kolem hřiště vybudoval
rozvod vody. Přebudované hřiště se slavnostně otevřelo 1. května 1986 zápasem
s Tatranem Skalná, který plesenští fotbalisté vyhráli v poměru 3:0.
Mezi úspěchy fotbalového oddílu TJ Jiskra Tosta Plesná lze určitě zařadit vítězství
žáků v okresním přeboru v roce 1978 a sezonu 1984/85, ve které si starší žáci
dokonce vybojovali postup do krajské soutěže. Postup však kvůli vysokým
finančním nákladům přenechali TJ Jiskra Aš.
V roce 2013 má oddíl kopané mužstvo dospělých v soutěži I. B třída, mužstvo
dorostu v krajské soutěži. mužstvo starších žáků v okresní soutěži, mužstvo
přípravky (děti do 10 let) v okresní soutěži.
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