KALENDAR DOGAĐANJA 2020.
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O NAMA

LIPIK - turističko i lječilišno središte Slavonije, poznato
po Toplicama i lipicancima, po izvorskoj vodi i proizvodnji
stakla. Naselje nastalo na izvorima ljekovite vode koji su
poznati još iz rimskog doba, a samo lječilište postoji preko
200 godina. Lipik je smješten na obroncima Psunja, na
nadmorskoj visini od 152 m. Odlikuje se blagom nizinskom
klimom i prirodnim bogatstvom termo mineralne vode.
Krajem prošlog stoljeća izgrađeni su kulturni objekti i
perivoj kojima je oblikovan centar grada i lječilište Lipik.
Najsjajnije razdoblje Lipik doživljava između I i II svjetskog
rata kada je svrstan u krug najpoznatijih europskih lječilišta.
Od davnina su se u Lipiku upoznavali ljudi, spajale kulture i
uvriježili različiti načini života.
U Domovinskom ratu Lipik je razrušen do katastrofalnih
razmjera, no danas se užurbano radi na obnavljanju i
izgradnji novih sadržaja, kako bi Lipik što prije ponovo
postao ono što je ustvari oduvijek i bio - nadaleko poznato
turističko i lječilišno središte.
Ono najbolje Lipik danas pruža kroz turističku ponudu vezanu
za prirodne atraktivnosti, aktivni odmor i manifestacije
koje sve više postaju jedno od najprepoznatljivijih simbola
ovoga grada. Pozivamo Vas na posjet gradu Lipiku, mjestu
koje je uvijek bilo rezidencijalno odmaralište za dame i
gospodu, mjesto okupljanja svih generacija, te zdravstveno
- turistički biser Požeško - slavonske županije.
Predlažemo da krenete prema našem neobaroknom
perivoju i obiđete povijesnu tematsku pješačku stazu.
Opuštanje potražite na otvorenim bazenima, a ozdravljenje
u Toplicama Lipik. Za aktivni odmor preporučamo terensko
jahanje, pješačenje, 300 km biciklističkih staza, ribolov i lov
te posjetu nekih od gradskih manifestacija.
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POPIS DOGAĐANJA 2020.
•
•
•
•
•
•
•

1. Koncert klasične glazbe - Violina i klavir - 25. siječnja
2. Dani crvenih haljina - 03. - 07. veljače
3. Maskenbal - 8. veljače
4. Svjetski dan bolesnika - 11. veljače
5. Koncert klasične glazbe - Revija mladih glazbenika - 15. veljače
6. Maškarana povorka - 22. veljače
7. Školski maskenbal - 25. veljače

PROLJETNA DOGAĐANJA
• 8. Koncert klasične glazbe „Kalamos reed quintet“ - 21. ožujka
• 9. Uskršnji sajam - 5. travnja
• 10. Obiteljski dan - 11. travnja
• 11. Koncert klasične glazbe „Hrvatski skladatelji“ - 18. travnja
• 12. Sajam cvijeća i ukrasnog bilja - 10. svibnja
• 13. Koncert klasične glazbe „Filmska glazba“ - 16. svibnja
• 14. Balneološki skup „Dr. Ivan Šreter“ - 22. svibnja
• 15. Dan Osnovne škole Lipik - 28. svibnja
• 16. Otvaranje bazena - svibanj

Manifestacije
“LIPIK - ČETIRI GODIŠNJA DOBA”
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LIPANJ U LIPIKU
• 17. Nagradna akcija „Najljepša ljetna okućnica“ - cijeli lipanj
• 18. Obilježavanje svjetskog dana Multiple skleroze - 1. - 4. lipnja
• 19. Koncert klasične glazbe u Kursalonu - 6. lipnja
• 20. Dan Državne ergele Lipik - 6. lipnja

POPIS DOGAĐANJA 2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21. Breveto - 6. lipnja
22. Lipik 3x3 Challenger - 12. i 13. lipnja
23. Dan zdravlja, rekreacije i zdrave prehrane - 13. lipnja
24. 17. Planinarski pohod „Lipanj u Lipiku“ - 13. lipnja
25. Dani Straussa - 14. lipnja
26. Ivanjski krijes - 21. lipnja
27. Sajam janjetine - 21. lipnja
28. Koncert klasične glazbe „Koncert pod zvijezdama“ - 4. srpnja
29. Biciklijada Pakrac - Lipik - Pakrac - 5. srpnja
30. Festival starijih osoba - 27. srpnja
31. Ljetna škola nogometa - 3. - 7. kolovoza
32. Mjesec Alzheimerove bolesti - cijeli rujan
33. Lipikijada - 5. rujna

DAN GRADA LIPIKA
• 34. Ajvar fest - 13. rujna
• 35. Dan kulture nacionalnih manjina - 19. rujna
• 36. Moto susret - 19. rujna
• 37. Lipičko Slavonsko sijelo - 19. rujna
• 38. Dan voćara i Pekmezijada - 20. rujna
• 39. Dječja biciklistička utrka - 23. rujna
• 40. Obilježavanje nacionalnog dana Multiple skleroze - 26. rujna
• 41. Memorijalni šahovski turnir “Andrija Jurković” - 26. rujna
• 42. Fišijada - 26. rujna

•
•
•
•
•

43. Cro Race biciklistička utrka - 29. rujna
44. Dječji dan na ergeli - 10. listopada
45. Koncert klasične glazbe - otvaranje sezone - 17. listopada
46. Slavonsko kolinje - 24. listopada
47. Koncert klasične glazbe „La Guitarra“ - 14. studenog

MIRIS BOŽIĆA U LIPIKU
• 48. Ukrašavanje božićne jelke - 30. studenog
• 49. Nagradna akcija „Najljepša božićna okućnica“ - cijeli prosinac
• 50. Dan branitelja - 5. prosinca
• 51. Koncert klasične glazbe „U susret Božiću“ - 12. prosinca
• 52. Otvaranje božićnog parka - 12. prosinca
• 53. Božićni sajam - 12. prosinca
• 54. Kuća bake Mraz - 12. i 13. prosinca
• 55. Foto izložba „Šuma okom šumara“ - prosinac
• 56. Božićni malonogometni turnir „Lipik 2020.“ - 17. - 27. prosinca
• 57. Izložba „Uređenje blagdanskog stola“ - prosinac
• 58. Božićni koncert pjevačkog zbora - prosinac
• 59. Dječja predstava - prosinac
• 60. Božićni program učenika „OŠ Lipik“ - 16. prosinca
• 61. Zimska izložba ručnih radova - 18. i 19. prosinca
• 62. Doček Nove godine - 31. prosinca
• 63. Radionice, seminari, izložbe, koncerti - tijekom cijele godine
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Veljača 2020

MASKENBAL
8. veljače 2020.
Udruga “LIDO” organizira maskenbal u restoranu na
ergeli u Lipiku. Sve posjetitelje očekuje bogata tombola,
večera i druga iznenađenja, a najbolje maske očekuju
bogate nagrade. Cjelovečernji program bit će upotpunjen
nastupom glazbenog sastava.
Mjesto održavanja: Restoran Ergela
Organizatori: Udruga za očuvanje narodnih običaja
“LIDO” Dobrovac, Grad Lipik
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Ožujak 2020

13. KONCERTNA SEZONA CIKLUSA
FORTISSIMO POSSIBLE
KONCERT KLASIČNE GLAZBE
21. ožujak 2020.
Za početak proljeća u Lipiku je izabran koncert “Kalamos
reed” quinteta.
Jedinstveni prostor koji pruža vrhunski doživljaj koncerata,
Udruga Tilia već dvanaest godina organizira koncerte
klasične glazbe u Lipiku. Jedinstvena prilika da se na kratko
vratite u “Belle epoque” Lipika.
Mjesto održavanja: Multikulturalni centar
Organizatori: Udruga Tilia

USKRŠNJI SAJAM - 5. travanj 2020.

ZEKOGRAD - grad uskršnjeg zeca obogaćen visećim
instalacijama te brojnim igrama za djecu, mjesto koje će
razveseliti mlađe pa i one starije. Nakon prigodnog programa
djeca se mogu uključiti u tradicionalnu igru “Potraga za
pisanicom”. Posjetitelje očekuje vožnja turističkim vlakićem i
fijakerom s lipicancima ergele Lipik te još nekoliko iznenađenja.
Mjesto održavanja: Marije Terezije 4, Lipik
Organizatori: Turistička zajednica grada Lipika, Turistička
agencija LIRA d.o.o., Grad Lipik

Travanj 2020

Svake godine se organizira tradicionalni Uskršnji sajam u
dvorištu Toplica Lipik u vremenu od 12 do 18 sati. Brojni
izlagači će i ove godine prezentirati svoje uskrsne pisanice,
rukotvorine, suvenire, prehrambene proizvode te ostale
artikle proljetne i uskrsne tematike. Ne propustite najveću
uskrsnu atrakciju ovog područja.
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Svibanj 2020

SAJAM CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA
9. i 10. svibnja 2020.
Sajam cvijeća i ukrasnog bilja jedna je od najpoznatijih
manifestacija Lipika koju svakako treba posjetiti. Ove godine
očekuje Vas još zanimljiviji program sa 100 izlagača te bogatija
ponuda tokom dva dana. Dođite, posjetite i doživite čarobno
proljeće u Lipiku te rapsodiju cvijeća, boja i mirisa. Sajam će za
sve posjetitelje biti otvoren u nedjelju od 9 do 19 sati u parku
kod Jelkinog brijega.
U sklopu ove manifestacije u subotu Vas očekuju zanimljiva
nagradna natjecanja u košnji trave, a u nedjelju tradicionalni
sajam, lunapark, jahanje, razne radionice, turistički vlakić koji
će voziti posjetitelje kroz centar grada pa sve do ergele Lipik.
Ukoliko pak želite tradicionalnu vožnju, u ponudi je i fijaker s
lipicancima ergele Lipik.
Mjesto održavanja: Marije Terezije 6, park u Lipiku
Organizatori: Turistička zajednica grada Lipika, Grad Lipik
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Svibanj 2020

BALNEOLOŠKI SKUP “DR. IVAN ŠRETER”
22. svibnja 2020.
Balneološki skup „Dr. Ivan Šreter“ već tradicionalno
okuplja respektabilan broj eminentnih predavača, ali i
gostiju iz cijele Hrvatske koji daju izniman dignitet ovom
događaju. Znatan je i broj predavača iz Toplica Lipik i to
svih znanstvenih profila.
Cilj skupa je očuvati sjećanje na ravnatelja, kolegu i
humanista dr. Ivana Šretera te naglasiti multidisciplinarni
pristup bolesnicima i zdravstvenim turistima tijekom
boravka i rehabilitacije u toplicama Lipik.
Jubilarni X. balneološki skup održava se na temu:
Balneologija i Estetika.
Mjesto održavanja: Konferencijska dvorana Quella, Toplice Lipik
Organizatori: Toplice Lipik

OTVORENJE BAZENA
svibanj 2020.
Otvorenje kupališne sezone. Kompleks otvorenih bazena
jedan je od zaštitnih simbola Lipika tokom ljetne sezone.
Kompleks se sastoji od olimpijskog, rekreativnog i dječjeg
bazena. Restoran upotpunjuje ugostiteljsku ponudu, a
sportski sadržaji i svježina stoljetnog parka osiguravaju
osvježenje tokom ljeta.
Mjesto održavanja: Hrvatske mladeži bb, Lipik
Organizatori: Vlasnik bazena
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Iz cjelomjesečnog programa “LIPANJ U LIPIKU” izdvajamo…
NAGRADNA AKCIJA
“NAJLJEPŠA LJETNA OKUĆNICA”
cijeli Lipanj
Lipik je oduvijek bio rezidencijalno odmaralište i posebna
pažnja uređenja parka je bila izuzetno bitna za Lipik. Danas
potičemo i sve građane da urede svoje okućnice te da Lipik
postane uređen i privlačan grad posjetiteljima i turistima.
Mjesto održavanja: područje grada Lipika
Organizatori: Grad Lipik i Turistička zajednica grada Lipika

KONCERT KLASIČNE GLAZBE U KURSALONU
6. lipnja 2020.
Koncert Društvenog orkestra Hrvatskoga glazbenog
zavoda iz Zagreba ima tradicionalni koncert u maloj kavani
Kursalona. Koncert uz svijeće i biranu klasičnu glazbu će
Vas pozvati na ples u Lipik.

Lipanj 2020

Mjesto održavanja: Kursalon
Organizatori: Itema-Iprom d.o.o., Grad Lipik
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Lipanj 2020

BREVETO
6. lipnja 2020.
Biciklistička cestovna utrka po okolnim gradovima oko
Lipika. Polazak je ispred Doma hrvatskih veterana, staza
je duga 218 km s oko 1800 metara visinske razlike, a
većim dijelom prolazi Parkom prirode Papuk. Vozi se slabo
prometnim i iznimno kvalitetnim prometnicama.
Mjesto održavanja: Centar Lipika
Organizatori: Biciklistički klub Titan,
Turistička zajednica grada Lipika, Grad Lipik

DAN DRŽAVNE ERGELE LIPIK
6. lipnja 2020.
Posjetitelji će imati jedinstvenu priliku sudjelovati u
programu obilježavanja te saznati sve o prošlosti ove
plemenite pasmine konja od njihovog uzgoja do tragične
sudbine 1991. godine pa sve do konačnog povratka u Lipik.
Mjesto održavanja: Ergela bb, Lipik
Organizatori: Državna ergela Đakovo i Lipik, Grad Lipik
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Lipanj 2020

DAN ZDRAVLJA, REKREACIJE I ZDRAVE
PREHRANE - 13. lipnja 2020.
Zaljubljenici ste u sport, fitness, zdravu prehranu i rekreaciju?
Onda imamo manifestaciju koju želite posjetiti! Riječ je o Danu
zdravlja, rekreacije i zdrave prehrane u Lipiku.
Ova se manifestacija održava uz Lipik 3x3 Challenger u
sklopu tradicionalne manifestacije “Lipanj u Lipiku”. Posjetitelji
će tijekom cijelog dana imati priliku okušati se u desetak
sportova i još toliko rekreacijskih programa, uživati u gastro
ponudi, kušati i informirati se o zdravoj hrani, rashladiti se na
otvorenim bazenima te vidjeti dodatne sadržaje i atrakcije kao
što su Državna ergela Lipik i Toplice Lipik.
Mjesto održavanja: Trg Franje Tuđmana 1, park u Lipiku
Organizatori: Turistička zajednica grada Lipika, Grad Lipik

17. PLANINARSKI POHOD “LIPANJ U LIPIKU”
13. lipnja 2020.
Planinarsko društvo “Lipa” organizira 17. planinarski
pohod “Lipanj u Lipiku”. Hoda se planinarskim putevima
do planinarskog skloništa i izvora Točkica u Gagićima, te
vidikovca. Ići će se putem dviju staza, kraćom stazom od
1,5 sati te dužom od 4 sata. Povratak je u popodnevnim
satima na tradicionalno druženje. Okupljanje je u Lipiku.
Mjesto okupljanja: Udinska ulica 5
Organizatori: Planinarsko društvo “Lipa”
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Lipanj 2020

LIPIK 3x3 CHALLENGER
12. i 13. lipnja 2020.
Tradicionalni noćni turnir ulične košarke - Streetball
održava se redovito svake godine u ljetnim mjesecima
na igralištu dječjeg doma u Lipiku još od 1999. godine.
Na temelju prepoznate kvalitete tokom 20 godina
organizacije, Lipiku je dodijeljen status Challengera jedinog turnira u Hrvatskoj koji je dio 3x3 World Toura,
svjetskog natjecanja u 3x3 košarci pod organizacijom
krovne svjetske košarkaške organizacije FIBA.
Naime, finalisti turnira u Lipiku plasiraju se na Masters. Već
u prvoj godini organizacije Challengera, FIBA je potvrdila
kako je u Lipiku prema službenom rankingu igrača iz 16
ekipa koje su nastupile, odigran najjači svjetski Challenger
od ukupno 14 takvih turnira u svijetu.
Turnir u Lipiku nije samo sportsko okupljanje, već događaj
koji privlači širi interes ljudi. Tijekom turnira posjetitelje
očekuje bogata gastronomska ponuda, na svakom štandu
se mogu naći različiti proizvodi naših lokalnih poduzetnika,
dok mlađe uzraste očekuje i tradicionalni već odavno
poznati After party na kojem nastupaju brojni izvođači
elektronske glazbe.
Mjesto održavanja: Trg dr. Franje Tuđmana 1,
igralište Dječjeg doma u Lipiku
Organizatori: Udruga LIBOX , Grad Lipik,
Turistička zajednica grada Lipika
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Lipanj 2020

DAN STRAUSSA
14. lipnja 2020.
Tradicionalni nastup Gradskog puhačkog orkestra Lipik s
ostalim gostima na paviljonu “Antunovo vrelo” u parku.
Mjesto održavanja: Marije Terezije 2, park u Lipiku
Organizatori: Gradski puhački orkestar Lipik,
Turistička zajednica grada Lipika, Grad Lipik

IVANJSKI KRIJES
21. lipnja 2020.
Paljenjem Ivanjskog krijesa mještani Dobrovca žele
10. godinu zaredom sačuvati stari običaj od zaborava.
Krijes kojim obilježavaju pobjedu nad tamom i
priželjkuju dobru žetvu i zdravlje Dobrovčani pale
kod mjesnog igrališta. Program upotpunjuju izlagači
i kulturni program KUD-ova. Na ovoj manifestaciji
posjetitelji imaju priliku kušati domaće specijalitete i
uživati u glazbenom programu.
Mjesto održavanja: Sportski centar Dobrovac
Organizatori: Udruga za očuvanje narodnih
običaja “LIDO” - Dobrovac
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Lipanj 2020

SAJAM JANJETINE
21. lipnja 2020.
Okupljanje zaljubljenika tradicijske prehrane i gastro
obroka na bazi janjetine. Cjelodnevno okupljanje će Vam
otkriti veličinu popularnosti najčuvenijeg obroka u državi.
Mjesto održavanja: Sportski centar Dobrovac
Organizatori: Grad Lipik,
Udruga za očuvanje narodnih običaja “LIDO”

BICIKLIJADA PAKRAC - LIPIK - PAKRAC
5. srpnja 2020.
Tradicionalna biciklijada koja se već dugi niz godina
održava na prostorima Pakraca i Lipika u organizaciji
Turističkih zajednica ova dva grada. Cilj biciklijade je
rekreacija, druženje, ali i upoznavanje turističkih sadržaja
Pakraca i Lipika.

Srpanj 2020

Mjesto održavanja: Lipik, Pakrac
Organizatori: Turistička zajednica grada Lipika,
Turistička zajednica grada Pakraca
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Povodom “DANA GRADA LIPIKA” možete posjetiti nekoliko
manifestacija od kojih izdvajamo...
18

Festival domaćeg ajvara održava se u prekrasnom parku u
središtu Lipika. Od jutra se sirovine pripremaju i peku na razne
načine, čiste, kuhaju s tajnim sastojcima, te spremaju u teglice.
Zatim peteročlani žiri ocjenjuje sve prijavljene natjecatelje.

Rujan 2020

AJVAR FEST - 13. rujna 2020.

Ajvar se u jesen tradicionalno priprema za zimnicu, pravi se
od crvene paprike, patlidžana, ljute paprike, poneke rajčice
te sitnih tajnih sastojaka. Ajvar je jedan od najukusnijih
specijaliteta balkanske kuhinje i enigma našeg područja: da
li je namaz, prilog ili jelo? Manifestacija je natjecateljskog
karaktera. Organiziran je glazbeni program, a svi posjetitelji
mogu degustirati nove proizvode. Dođite i saznajte najbolje
recepte upravo u Lipiku.
Mjesto održavanja: Marije Terezije 6, park u Lipiku
Organizatori: Turistička zajednica grada Lipika, Grad Lipik
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Rujan 2020

DAN KULTURE NACIONALNIH MANJINA
19. rujna 2020.
Tradicionalna manifestacija predstavljanja nacionalnih
manjina na području Grada Lipika. Svake godine odabrana
manjina nositelj je cjelokupne manifestacije.
Tijekom programa prikazuju se bogatstva narodnih običaja
i kulture pojedine manjine popraćeno gastronomskom
ponudom i zabavnim programom. Na ovoj manifestaciji
tako možete uživati u nastupu KUD-ova uz bogatu ponudu
autohtonih jela pojedinih nacionalnih manjina. Očekuje vas
zaista raznovrsna ponuda, raj za vaša nepca.
Mjesto održavanja: Marije Terezije 6, park u Lipiku
Organizatori: Nacionalne manjine grada Lipika, Grad Lipik
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Rujan 2020

MOTO SUSRET
19. rujna 2020.
Povodom Dana grada Lipika MK “Iohannites” iz Lipika
održava 7. moto defile gradskim ulicama. Veliki defile se
održava u popodnevnim satima, a dolaze mnogi gosti sa
svojim motorima iz Hrvatske te se završava sa zajedničkim
druženjem.
Mjesto održavanja: Lipik
Organizatori: MK “Iohannites” Lipik

DJEČJA BICIKLISTIČKA UTRKA
23. rujna 2020.
Povodom blagdana Sv. Franje Asiškog koji se u Lipiku
slavi kao Dan Grada Lipika, tradicionalno se održava Dan
otvorenih vrata MUP-a, Sajam mogućnosti te 18. dječja
biciklistička utrka za polaznike dječjeg vrtića Lipika i
Pakraca te učenike osnovnih škola Lipika, Poljane i Pakraca.
U suradnji s MUP-om i HAK-om u grad Lipik doći će vozilo u
kojem ćete imati mogućnost isprobati vožnju te simulaciju
prometne nezgode. Također, Ministarstvo unutarnjih
poslova Vam omogućuje besplatno registriranje Vaših
bicikala.
Mjesto održavanja: Udinska bb, Lipik
Organizatori: Turistička zajednica grada Lipika, Grad Lipik
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Rujan 2020

DAN VOĆARA I PEKMEZIJADA
20. rujna 2020.
Sajam je izložbeno - prodajnog karaktera i mjesto je susreta
voćara i povrtlara, poduzetnika i prerađivača,te se izlažu
mehanizacije i alati. Naglasak je na razmjeni iskustva na
panelima i predstavljanjima te povezivanju postojećih i
potencijalnih proizvođača na stručnom dijelu. Uz zabavni
program i ugostiteljsku ponudu tijekom dana posjetitelje
očekuju atrakcije pečenja rakije, natjecanje u kuhanju
pekmeza, natjecanje za ocjenjivanje najbolje slastice kao i
turistički obilasci lokalnih znamenitosti turističkim vlakićem i
fijakerom s lipicancima ergele Lipik.
Mjesto održavanja: Marije Terezije 26, park u Lipiku
Organizatori: Turistička agencija LIRA d.o.o.,
Turistička zajednica grada Lipika, Grad Lipik
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Rujan 2020

Rujan 2020

FIŠIJADA - 26. rujna 2020.
Naša već poznata Fišijada okuplja preko 60 natjecatelja,
zaljubljenika u kuhanje fiš paprikaša koji svaku godinu kroz ovo
natjecanje i druženje provjeravaju svoja kulinarska umijeća.
Natjecatelja je svake godine sve više, a ovom prilikom se
predstavljaju i razne udruge, tvrtke i obiteljska gospodarstva
koji izlažu svoju radove i proizvode na prigodnim štandovima.
Cijeli dan možete uživati u bogatoj ugostiteljskoj ponudi
popraćenoj nastupima lokalnih glazbenih sastava. Uživajte u
vožnji fijakera s lipicancima ili pak u vlakiću za djecu. Zabavite se
u lunaparku ili zaigrajte igru „Mutnolov“. Svakome posjetitelju
preporučamo da sazna male vještine majstora kuhanja
najboljeg fiš paprikaša i dođe sljedeću godinu kao natjecatelj.
Mjesto održavanja: Marije Terezije 6, park u Lipiku
Organizatori: Turistička zajednica grada Lipika, Grad Lipik

MEMORIJALNI ŠAHOVSKI TURNIR
ANDRIJA JURKOVIĆ
26. rujna 2020.
Povodom Dana Grada Lipika, šahovski klub “Pakrac-Lipik”
održava 18. tradicionalni memorijalni turnir “Andrija Jurković”.
Šahisti dolaze iz obližnjih gradova i županija, a turnir završava
podjelom nagrada i druženjem.
Mjesto održavanja: Multikulturalni centar Lipik
Organizatori: Šahovski Klub “Pakrac-Lipik” i Grad Lipik
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CRO RACE
29. rujna 2020.
Profesionalna biciklistička utrka „CRO Race“ koja se održava
na području Hrvatske u 6 etapa. Utrka je duga 1022 km, a
traje 6 dana. Prva etapa je najduža, ali i najravnija, vozi se od
Osječko baranjske županije do Požeško slavonske županije,
a prolazi i kroz Lipik. Utrka je uvrštena u kalendar Svjetske
biciklističke organizacije (UCI), a utrkuje se 70-tak vrhunskih
biciklista.
Mjesto održavanja: Grad Lipik
Organizatori: Grad Lipik, Top Sport Events

DJEČJI DAN NA ERGELI
10. listopada 2020.

Mjesto održavanja: Ergela Lipik
Organizatori: Grad Lipik, Državna ergela Đakovo i Lipik,
akcija „Grad Lipik – Prijatelj djece“

Listopad 2020

U sklopu 13. obljetnice povratka lipicanaca u Lipik, djeca su
priredila prigodni program uz mnoštvo animacije i zabave.
Naravno tema Dječjeg dana je rekreacija i lipicanci koji pozivaju
na aktivnosti djece kroz edukativno interaktivnu radionicu.
Savršeno obiteljsko okupljanje za zdrav duh.
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SLAVONSKO KOLINJE - 24. listopada 2020.
Ljepota Slavonije oslikava se kako u prirodnim posebitostima
tako i u njezinoj tradiciji, kulturi i narodnim običajima. Upravo
takva manifestacija koja njeguje tradicijski način života održava
se u Dobrovcu pokraj Lipika u organizaciji Grada Lipika, Turističke
zajednice i Udruge za očuvanje narodnih običaja „LIDO“ koja će
vam pokazati tradicionalno kolinje i običaje koji se vežu uz ovaj
obred koje je nekad imala svaka kuća slavonskog sela.
Događaj započinje u jutarnjim satima, a za goste je priređena
degustacija slavonskih proizvoda. Cjelodnevno druženje je
ispunjeno s puno veselja i zdravica uz zvuke tamburaške
glazbe.
Mjesto održavanja: Sportski centar Dobrovac
Organizatori: Udruga za očuvanje narodnih običaja “LIDO” - Dobrovac
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UKRAŠAVANJE BOŽIĆNE JELKE
30. studenog 2020.
Neizostavno ukrašavanje gradske božićne jelke je posebno
atraktivno za djecu. Dječji vrtić “Kockica” izrađuje ukrase te
se s učenicima Osnovne škole “Lipik”, DVD-om i roditeljima
ukrašava gradska jelka, nakon čega se zajedno družimo uz
tople napitke i blagdanske pjesme.
Mjesto održavanja: Trg hrvatskih branitelja Lipika, Lipik
Organizatori: Grad Lipik, Turistička zajednica grada Lipika

DAN BRANITELJA - 5. prosinca 2020.
Dan branitelja Lipika predstavlja prisjećanja na žrtve rata
i od iznimnog je značaja za naš grad. Ove godine očekuje
nas obilježavanje 29. obljetnice oslobođenja Grada Lipika uz
prigodni program. Lipik je u Domovinskom ratu bio potpuno
razoren - kompleks bazena je uništen granatiranjem, perivoj
je stradao od brojnih eksplozija projektila, bolnica je ozbiljno
oštećena kao i skoro svi stambeni objekti, ergela je potpuno
uništena, dom za nezbrinutu djecu je spaljen, a katolička
crkva je raznesena do temelja. Zasluge za veliku ratnu
pobjedu pripadaju zasigurno svima, ali posebno Lipičanima braniteljima koji su Lipik čuvali i branili mjesecima, najčešće
sami, i nisu ga napuštali niti u najžešćim napadima. Lipik
je oslobođen 6. prosinca 1991. godine te predstavlja prvi
oslobođeni grad u neovisnoj Republici Hrvatskoj.
Mjesto održavanja: Trg hrvatskih branitelja, Lipik
Organizatori: Grad Lipik, Udruga branitelja Lipika 1991.
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MIRIS BOŽIĆA
28. studeni 2020. – 8. siječnja 2021.
Tijekom cijelog mjeseca u Lipiku se održavaju zabavni
programi, nastupi, izložbe i predstavljanja. Za vrijeme trajanja
manifestacije posjetitelji imaju jedinstvenu priliku provozati
se Lipikom s turističkim vlakićem Lipik Express i adventskim
fijakerom Državne ergele Lipik.
Mjesto održavanja: Grad Lipik
Organizatori: Grad Lipik, Turistička zajednica,
razne udruge, LIRA
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OTVARANJE BOŽIĆNOG PARKA
12. prosinca 2020. - 8. siječnja 2021.
Lipički perivoj je oduvijek privlačio poglede turista svojim
predivnim uređenjem. A u božićno vrijeme je posebno
ukrašen. Već niz godina se povećava uređenje božićnim
lampicama, tako da je ove godine još bolji sa preko
400.000 lampica i postaje prava božićna bajka. Otvara se
12. prosinca do 8. siječnja.
Mjesto održavanja: Paviljon izvor, park u Lipiku
Organizatori: Grad Lipik, LIRA
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BOŽIĆNI SAJAM
12. prosinca 2020.
I ovogodišnji jednodnevni sajam se održava u grijanom i uređenom
šatoru u gradskom parku kod Jelkinog brijega.
Očekuje Vas bogata ponuda suvenira, unikatnih radova ukrasnih
predmeta i suvenira.
Božićni sajam je upotpunjen ugostiteljskom ponudom i zabavnim
programom.
Mjesto održavanja: Marije Terezije 6
Organizatori: Grad Lipik, Turistička zajednica grada Lipika

KUĆA BAKE MRAZ
12. i 13. prosinca 2020.
Šestu godinu za redom moći ćete posjetiti Kuću Bake Mraz,
atrakciju za najmlađe u kojoj vas očekuju vilenjaci koji
danonoćno marljivo uređuju i pripremaju sve za dolazak
Bake i Djeda Mraza. Djeca u kući čitaju božićne priče,
slušaju božićne pjesme, pjevaju, plešu, pišu pisma Djedu
Mrazu, upisuju se u knjigu utisaka te gledaju božićne crtiće.
Mjesto održavanja: Vatrogasni dom Lipik
Organizatori: Turistička agencija LIRA d.o.o., Grad Lipik
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NAGRADNA AKCIJA
“NAJLJEPŠA BOŽIĆNA OKUĆNICA”
prosinac 2020.
U božićno vrijeme se ukrašava gradski park, no i cijeli grad
s naseljima se ukrašava božićnim lampicama. Animiramo
građane da smisleno ukrase svoje okućnice i doprinesu
ljepoti grada Lipika.
Mjesto održavanja: područje Grada Lipika
Organizatori: Grad Lipik, Turistička zajednica Grada Lipika

IZLOŽBA “ŠUMA OKOM ŠUMARA”
I BOŽIĆNE PREDSTAVE
prosinac 2020.
Tradicionalna izložba fotografija Šuma okom šumara,
božićna izložba radova i prigodne dječje predstave nam
nagovještaju skori dolazak Božića.
Mjesto održavanja: Multikulturalni centar Lipik,
šator u Lipiku, Osnovna škola
Organizatori: Gradska knjižnica i čitaonica Lipik,
Dječji vrtić “Kockica”, Osnovna škola “Lipik”,
Udruga žena “Lipik”

32

Prosinac 2020

18. BOŽIĆNI MALONOGOMETNI TURNIR
“LIPIK 2020” - 17. - 27. prosinca 2020.
Ljubitelji ste nogometa? Ovo je za Vas prava prilika da se
pokažete u najboljem svjetlu. Za Vas smo organizirali 18.
po redu Božićni malonogometni turnir u Lipiku koji će se
održati u Školskoj sportskoj dvorani u Lipiku. Manifestacija
se održava u sklopu “Miris Božića u Lipiku”. Održati će
se i malonogometni turnir za limače, a najbolji će biti
nagrađeni! Dođite i navijajte!
Mjesto održavanja: Školska sportska dvorana Lipik
Organizatori: NK Lipik 1925, Grad Lipik

BLAGDANSKI STOL
prosinac 2019.
Prigodna i posebna izložba uređenja blagdanskog stola u
božićno vrijeme se može vidjeti samo u Lipiku. Maštoviti
načini kako uvećati raspoloženje pokazali su naši građani
Lipika, koji su donijeli duh svoga obiteljskog doma.
Mjesto održavanja: Multikulturalni centar Lipik
Organizatori: Gradska knjižnica i čitaonica Lipik, Grad Lipik
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DOČEK NOVE GODINE
31. prosinca 2020.
Grad Lipik organizira doček Nove godine koji se odvija u šatoru
u perivoju Lipika uz bogati zabavni program za mlađe i starije.
Ne propustite vožnju turističkim vlakićem Lipik Express te
uživanje u vatrometu.
Mjesto održavanja: šator u parku Lipika
Organizatori: Grad Lipik, Akcija “Grad Lipik - Prijatelj djece”,
Turistička zajednica grada Lipika,
Turistička agencija LIRA d.o.o.

RADIONICE, IZLOŽBE, KNJIŽEVNE VEČERI
tijekom cijele 2020. godine
Tijekom cijele godine Gradska knjižnica i čitaonica
organizira bezbroj raznih aktivnosti za djecu i odrasle;
održavaju se radionice, seminari, izložbe, koncerti.
Mjesto održavanja: Multikulturalni centar Lipik
Organizatori: Gradska knjižnica i čitaonica , Grad Lipik
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Pozivamo Vas da pratite informacije o svim događanjima u Gradu Lipiku na facebooku i web stranici
Turističke zajednice grada Lipika.

IZDAVAČ
Grad Lipik
UREDNIŠTVO
Turistička agencija LIRA d.o.o.
Turistička zajednica grada Lipika
GRAFIČKO OBLIKOVANJE
FOTOimago, Pakrac
TISAK
Tiskara Nova Gradiška d.o.o.
NAKLADA
2000 komada

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LIPIKA
Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik
034/421-600
tz.lipik@gmail.com
www.tz-lipik.hr
facebook.com/turistickazajednica.gradalipika
TURISTIČKA AGENCIJA LIRA d.o.o.
Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik
034/421-600
info@liratravel.eu
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