У оквиру манифестације Дани отворених дворишта
2015 Централне Србије, Туристичка организација
''Опленац'' у сарадњи са 6 општина Централне Србије
коју чине град Крагујевац, Лапово, Баточина, Кнић,
Рековац и Брус и ове године бирала је најлепша
дворишта Централне Србије.
На нивоу наше општине, ове године у конкуренцији је
било 14 домаћинстава са сеоског подручја и резултати
су следећи:
У категорији НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ Прво место
освојила је Миљојка Лукић из Овсишта
Друго место припало је Гордани Ивановић из Загорице
Треће место припало је Мирјани Симић из Загорице
У категорији НАЈЛЕПШЕ ЕТНО ДВОРИШТЕ Прво
место освојила је Невенка Ферлуга , село Топола
Друго место припало је породици Швабић - Јовановић
из Божурње
У категорији НАЈЛЕПШЕ ПАРК ДВОРИШТЕ Прво
место је освојила је Милица Јовановић из Загорице
У категорији НАЈЛЕПШИ ДЕТАЉ Прво место освојила
је Славка Танасијевић из Доње Трнаве.
Друго место освојио је Бојан Ивановић из Крћевца
Победници из све четири категорије предствљаће нашу
Општину на регионалном такмичењу .
Захваљујемо се Задужбини Краља Петра I, Винарији
Александовић, Спортско рекреативном центру ''Бајкал'',
Ресторанима Стара Варош ,Кнежев хан, Језеро и Мало
језеро и Опленачко старо вино који су својим учешћем
помогли и обезбедили награде за победнике на
Општинском и Регионалном такмичењу манифестације
ДАНИ ОТВОРЕНИХ ДВОРИШТА 2015

Дана 19. августа поводом дана општине и
празника ''Дани преображења'' у Брусу проглашени
су победници најлепших дворишта Централне
Србије.Представници наше општине освојили су
две награде: Пво место у категорији најлепше
Етно двориште освојила је Невенка Ферлуга из
села Тополе и друго место у категорији Налепше
двориште Милојка Лукић из Овсишта.Захваљујемо
се нашим домаћинима и позивамо их да у још
већем броју учествују и следеће године на
Манифестацији дани отворених дворишта

Туристичка организација ''Опленац'' Топола, сваке
године, међу све бољим и бројнијим излагачима
Манифестације Опленачка берба , бира најбоље...
Ове године награду за Најлепши сувенир
Опленачке бербе 2015 освојио је Милан Станчић,
сувенири од дрвета
Повељу за дугогодишње учешће на Опленачкој
берби додели смо Исаки Јасиму
Најкомплетније представљање Лепосава Ђорђевић
За очување старих заната Боривоје Нешић, грнчар
из Шабца

