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Miasta Partnerskie
W dniu 28 września 2007 roku Burmistrz Gminy Kłobuck – Krzysztof Nowak podpisał umowę partnerską z
Burmistrzem miasta Sturovo – Janem Oravcem.

Štúrovo
– miasto na Słowacji, przy granicy z Węgrami, miejsce dwóch bitew stoczonych przez Jana III Sobieskiego
z Turkami w 1683.

Štúrovo (węg. Párkány, niem. Parkan) leży nad rzeką Dunaj. Jest miastem granicznym. Po drugiej stronie
Dunaju znajduje się węgierski Ostrzyhom. Łączy je most Marii Walerii (nazwany na cześć córki Franciszka
Józefa I). Most został zniszczony w 1944 r. podczas II wojny światowej, ale w 2001 r. odbudowano go.
Pierwsza wzmianka o Štúrovie pochodzi z 1075 - miejscowość nosiła wówczas nazwę Kakath. Późniejsze
wersje to Kokot, Chokot, Kokat, aż wreszcie Cigerdelen Parkani, Parkan i Párkány (od 1773). Po 1541 na
150 lat Párkány znalazły się pod panowaniem tureckim, a nadgraniczne położenie sprawiło, że częste
potyczki z wojskami habsburskimi rujnowały okolicę. Po bitwie pod Parkanami w 1683 miejscowość
powróciła pod władanie królów węgierskich. Za czasów Marii Teresy Párkány stały się siedzibą powiatu,
mogły też organizować 4 jarmarki w roku.
W 1850 Párkány połączono linią kolejową z Pressburga (Bratysławy) do Budapesztu. W 1895 otwarto most
Marii Walerii na Dunaju.
W 1910 na 3079 mieszkańców 3016 było Węgrami (ponad 97%). Mimo to, ze względów politycznych i
gospodarczych, po I wojnie światowej przyłączono miasto do nowo powstałej Czechosłowacji. Na krótko, w
latach 1938 - 1945 powróciło do Węgier, aby od 1945 znowu znaleźć się w Czechosłowacji. W 1948
zmieniono nazwę na Štúrovo.
Według aktualnych danych na 11 410 mieszkańców jest 68,7% Węgrów, 28,8% Słowaków, 1,2% Czechów i
40 Romów.
Obecna nazwa pochodzi od nazwiska XIX-wiecznego słowackiego działacza narodowego Ľudovíta Štúra.
Po 1989, mimo lokalnego referendum, w którym mieszkańcy głosowali za przywrócenie historycznej

nazwy, władze centralne zdecydowały o pozostawieniu nazwy Štúrovo.
Štúrovo leży na lewym brzegu Dunaju, na południowo-wschodnim skraju Niziny Naddunajskiej. Średnia
roczna temperatura powietrza osiąga +10,8 °C, co powoduje że miasto i jego okolice stanowią
najcieplejszy region Słowacji. Rzadko występują tu wiatry. Rzeki Dunaj, Hron i Ipeľ oraz sieć zbiorników
wodnych w okolicy wpływają sprzyjająco na mikroklimat okolic. Na północny-wschód od miasta wznoszą
się w górę wulkaniczne skały Kováčovských kopcov. Najwyższy szczyt - Burda, osiąga wysokość 395 m. Na
północny-zachód od miasta znajduje się rezerwat przyrody Vŕšok /Hegyfarok/, obszar uprawy winorosli
Štúrovčanov. W okresie letnim największą atrakcja miasta jest kąpielisko termalne.
Kąpielisko termalne Vadaš Štúrovo jest jednym z największych kąpielisk na Słowacji. Rozpościera się
ono na powierzchni 24 ha. Korzysta ono ze źródła ciepłej wody o temperaturze 38°C. Jest to nie tylko
kąpielisko miejskie a także centrum rekreacji zabawy i wypoczynku. Do dyspozycji jest 8 basenów z wodą
o temperaturze od 26 do 36°C. W lecie główną atrakcją jest pierwszy i jedyny na Słowacji basen ze
sztucznymi falami. W zimie do dyspozycji jest zewnętrzny basen z woda termalną i kryta pływalnia.
Dodatkowe atrakcje oferują: podwójny tobogan, bowling centrum, minigolf, boiska do siatkówki plażowej i
koszykówki oraz korty tenisowe.
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