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P R I E M Y S E L

Považská cementáreň, a. s., Ladce patrí dlhodobo k firmám s vysokou
dôveryhodnosťou na trhu. V jednom z minulých čísiel sme sľúbili čitateľom
Parlamentného kuriéra, že sa vrátime k výnimočným nepodnikateľským
aktivitám tohto podnikateľského subjektu. Prečo tisíce ľudí putujú v ostatných
rokoch do kameňolomu cementárne na hore Butkov nad Ladcami sme sa spýtali
Ing. Antona BARCÍKA, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti.

Verejné poukazovanie
na kresťanské korene Európy
mentálnymi zastaveniami krížovej cesty. Za tri
roky už tisícky ľudí vykročili zo zóny domáceho
pohodlia a vystúpili na horu Butkov. Stáva sa
vyhľadávaným miestom stretnutí nielen kresťanov rôznych vyznaní, ale všetkých ľudí dobrej
vôle, ktorí sa chcú stretnúť na výnimočnom
mieste.
Horu Butkov navštevujú turisti kvôli úžasnému výhľadu na dolinu stredného Považia. Horu
Butkov však navštevujú aj tí, pre ktorých sa stala
výzvou k hlbšiemu duchovnému životu. Navštevujú ju jednotlivci aj rodiny, aby si uvedomili
svoju slobodu, aby tu našli pokoj a novú silu na
prehodnotenie životných hodnôt.
Ako uvádzate vo vašich materiáloch, vrch
Butkov nad Ladcami je významnou dominantou na západnom okraji Strážovských
vrchov. Kameň z hory Butkov dal materiál
na výstavbu najväčšieho počtu objektov občianskej vybavenosti na Slovensku. Čo sa
udialo, že práve vrch Butkov navštevujú tisíce ľudí nielen z blízkeho okolia, ale aj zo
vzdialenejších regiónov Slovenska či zahraničia?
V roku 2013 sme na 11. etáži lomu Butkov
postavili terasu pre zákazníkov s kresťanským
krížom. V ďalšom období osobitne z poľskej iniciatívy pribudli pamätníky svätcov Jána Pavla
II., sestry Faustíny, nasledovalo postavenie kaplnky a prístupovej cesty so známymi monu-

Z týchto informácií vyplýva, že hora Butkov
postavenými sakrálnymi dielami zvyšuje vedomie zakorenenia našej kultúry v kresťanstve. V čom je podľa vás príčina, že na horu
Butkov vystúpili za krátky čas už tisíce pútnikov?
Priznávam, že je to aj pre nás, ktorí sme vybudovali toto miesto a pomenovali ho Skalné
sanktuárium, veľkým, ale o to radostnejším prekvapením. Nie je to iba marketingový faktor pre
cementáreň. Je to prejav toho, že návštevníci
hory Butkov reagujú na mentalitu súčasnosti,
ktorej koncept je založený na individualizme a
získaní nadvlády v akejkoľvek forme. Ľudstvo
už od nepamäti hľadá ideálne hodnoty, ktoré dávajú zmysel celému životu. Vojna záujmov o získanie vplyvu neprináša ľudstvu pokoj. Kultúra

stretávania sa ľudí je ničená virtuálnym svetom
počítačových hier, závislosťami od drog, sebeckým životným štýlom a ľahostajnosťou voči
ostatným. Takže svet potrebuje zmenu. Riešením nie sú nič nehovoriace proklamácie o hľadaní východísk, všakovaké ubezpečovania o
dobrej vôli a podobne. Tým sa svet nestáva ani
obývateľnejším ani ľudskejším. Iba súcit nikdy
nenahradí činy.
Každý si môže nájsť svoju vlastnú cestu ako
niečo zmeniť. Kto môže urobiť viac pre riešenie
existujúcich humanitárnych problémov a prinavrátenie pravých životných hodnôt ako tí, ktorí
vedú určité spoločenstvá politického, hospodárskeho či kultúrneho života, ako tí, čo majú vplyv
a väčšie možnosti ako ostatní?
Príbeh vašich aktivít na hore Butkov potvrdzuje, že ľudia majú nielen sociálne, fyzické a emocionálne, ale aj kultúrne a duchovné potreby. Aké máte ďalšie plány aktivít
pre spoločné dobro spoluobčanov?
Podpora spoločenských, kultúrnych a duchovných hodnôt vyvrcholila 8. októbra v tomto
roku ukončením výstavby nového centra obce
Ladce – nového kostola s priľahlým parkom.
Obec sa počas svojej takmer 500-ročnej histórie
nevyvíjala urbanisticky štandardne ako väčšina
západnej Európy, kde k základnej občianskej
vybavenosti obcí a miest patrí kostol v centre.
Vybudovanie novej centrálnej zóny v obci Ladce bolo dosiahnuté práve výraznou všestrannou
pomocou cementárne. Popri základnom poslaní,
t. j. podnikaní v súlade s predmetom podnikateľskej činnosti, aj v budúcnosti podporíme opäť
niečo trváce, čo prejde do nasledujúcich generácií.
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