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Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, 
atmosféra vianočná – liek na každý bôľ.

Prajem Vám Vianoce krásne 
a keď sviečka na Nový rok zhasne,

nech dobrý pocit v srdci zostane 
a šťastie - to všetkým pristane.

Monika Puzderová, 
Starostka MČ

Vážení spoluobčania, milí Šebastovčania!

Každoročne prežívame Vianoce v slávnostnej atmosfére 
a vyslovujeme želania. Prežili sme ďalší rok. Rok so svojimi 
blízkymi a rodinami, ale aj spolu ako susedia či obyvatelia 
Šebastoviec. Prežili sme rok, v ktorom sme si pripomenuli 
históriu našich predkov a spolu sme oslávili 770. výročie 
prvej písomnej zmienky o Šebastovciach. Niekto múdry 
kedysi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných. 
Je ideálny čas, aby každý z nás povedal to, čo je skutočne 
dôležité. Je to čas pokúsiť sa rozpoznávať, čo sa zmeniť 
dá a nachádzať v sebe a v iných silu na tieto zmeny. Je to 
čas uvedomiť si hodnoty a trvať na nich. Na sklonku roku 
2018 sa chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na roz-
voji našej obce a ktorí sa v končiacom sa roku akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o jej rozvoj, zveľadenie, o obohatenie 
jej kultúrneho i duchovného života. Tento končiaci sa rok 
bol aj rokom volebným. Naša dedina má svoju históriu, aj 
svoju súčasnosť, spolu s dobrými a pracovitými ľuďmi, na-
šimi občanmi, ktorí nám svojou voľbou prejavili svoju dô-
veru na ďalšie štyri roky. Ja to osobne považujem za veľkú 
poctu, ale teraz po voľbách už aj za veľkú zodpovednosť. 
Iba pred niekoľkými dňami sme sa zišli na ustanovujúcom 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva v novom volebnom ob-
dobí. Zložili sme slávnostný sľub a zaviazali nasledujúce 
4 roky pracovať pre našu obec. Je naša a prajeme si, aby 
bola krásna nielen v našich srdciach, ale aj v očiach všet-
kých občanov, ktorí tu žijú, pracujú ale aj tých, ktorí k nám 
náhodne zavítajú. Ján Amos Komenský povedal: „Nesľu-
buj, že vykonáš, nehovor, že si vykonal, ale ponechaj svojim 
skutkom, aby za teba hovorili. “Dúfam, že aj na základe vy-
konaných skutkov ste rozhodovali v náš prospech. Osobne 
chcem úprimne a zo srdca poďakovať všetkým občanom, 
ktorí mi svojím hlasom prejavili dôveru, lebo svojou aktív-
nou účasťou jasne prejavili záujem o veci verejné. Vďaka 
patrí všetkým poslancom, ktorí strávili v miestnom zastu-

piteľstve predchádzajúce 4 roky, pracovníkom miestneho 
úradu, členom komisií a mnohým občanom za spoločne 
vykonanú prácu. Ďakujem aj svojej rodine za posilu a tr-
pezlivosť. Práca v prospech občanov je veľmi zodpovedná 
úloha. Bude potrebné prekonávať veľa ťažkostí, aby sme 
dokázali urobiť to, čo občania Šebastoviec považujú za naj-
dôležitejšie. Moja snaha je slúžiť občanom. Budem konať 
vždy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a plne 
dodržím zložený sľub. Vážení spoluobčania, vstupovala 
som do týchto volieb bez protikandidáta s predsavzatím do-
končiť rozbehnuté dielo. Voliči mi túto možnosť dali a mo-
jou povinnosťou je pokračovať a dokončiť rozbehnuté veci. 
Všetky chyby a nedostatky beriem ako poučenie a som pri-
pravená toto poučenie zúročiť v ďalšej svojej práci. Chcem 
a budem starostkou všetkých Šebastovčanov, ktorá sa stará, 
chráni, ale aj očakáva dodržiavanie zákonov a nariadení. 
Verím v plodnú spoluprácu s miestnym zastupiteľstvom, 
lebo len spoločnými silami môžeme dospieť k úspechu 
a úspech znamená pre nás rozvoj našej obce a spokojnosť 
našich občanov. Prajem si, aby sme túto prácu vykonávali 
s láskou k svojej dedine a s pocitom hrdosti a dôstojnosti.

Stojíme na prahu VIANOC a NOVÉHO ROKU, preto 
mi dovoľte, aby som v závere všetkým obyvateľom našej 
obce v mene svojom, v mene poslancov MZ a pracovní-
kov mestskej časti zaželala príjemné sviatky, pevné zdravie 
a ešte veľa síl pri napĺňaní životných plánov a predsavzatí.

Nech sú nasledujúce sviatky ako aj ďalšie roky Vášho živo-
ta naplnené pocitom spokojnosti a šťastia. Nech Vám robia 
radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítom-
nosti Vašich najbližších. 

Želám Vám, aby sme sa všetci stali zárukou toho, čo má 
v našich životoch skutočnú cenu. 

Želám Vám, aby rok 2019 bol úspešný, pokojný a láskou 
naplnený rok.

Monika Puzderová, 
Starostka MČ
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ZO ZASADNUTIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA...

Ustanovujúce zasadnutie nového 
miestneho zastupiteľstva mestskej čas-
ti Košice – Šebastovce sa konalo dňa 
28. 11. 2018. Nové miestne zastupiteľ-
stvo na svojom ustanovujúcom zasad-
nutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby sta-

rostu a volieb do miestneho zastupi-
teľstva

2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvo-
lávať a viesť zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva v prípadoch podľa 
§ 12 ods. 2, 1. veta, ods. 3, 3. veta, 
ods. 5. piata veta, ods. 6, 3. veta zá-
kona SNR č. 369/1990 Zb. o obec-

nom zriadení v znení neskorších 
predpisov

3.  Návrh na zriadenie komisií a voľbu 
predsedov komisií miestneho zastu-
piteľstva

Novozvolená starosta mestskej časti 
Monika Puzderová zložila zákonom 
predpísaný sľub starostu mestskej čas-
ti. Zvolení poslanci miestneho zastupi-
teľstva: Zuzana Košťanská, Marianna 
Kováčová, Ing. Marek Kozák, Mgr. 
Miroslava Makajiová a PhDr. Lucia 
Sedláková, zložili zákonom predpísa-
ný sľub poslanca miestneho zastupi-
teľstva.

• Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Košice – Šebastovce poverilo 
PhDr. Luciu Sedlákovú ods. 3, 3. veta, 
ods. 5, 5 veta, ods. 6, 3. veta zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. 

• V súlade s § 13b ods. 1 poveril 
a starostka mestskej časti poslankyňu  

MZ Košice – Šebastovce Mgr. Miro-
slavu Makajiovú, ktorá bude oprávne-
ná zastupovať starostu mestskej časti

• Zriadilo komisie miestneho zastu-
piteľstva:
1. Komisiu na ochranu verejného záuj-

mu pri výkone funkcii verejných 
funkcionárov

2. Komisiu majetkovú a finančnú 
3. Komisiu kultúry, mládeže a športu
4. Komisiu výstavby, dopravy a život-

ného prostredia
• Zvolilo predsedov komisií: na 

ochranu verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov Zuza-
nu Košťanskú majetkovú a finančnú 
PhDr. Luciu Sedlákovú kultúry, mlá-
deže a športu Mariannu Kováčovú vý-
stavby, dopravy a životného prostredia 
Ing. Mareka Kozáka 

Novozvolení poslanci miestneho 
zastupiteľstva:

Monika Puzderová / starostka MC Zuzana Košťanská / poslankyňa

Oprava kríža na cintoríne

Čistenie plota pri kostole

Rozšírenie NN vedenia Šalviová

Oprava prístrešku na zastávke MHD

Oprava Ďatelinovej ulice

Výmena informačných tabúľ v MČ

Mgr. Miroslava Makajiová / poslankyňaIng. Marek Kozák / poslanec

Marianna Kováčová / poslankyňa

PhDr. Lucia Sedláková / poslankyňa

SPOMIENKY NA ROK 2018

O í šk á k MHDČi i l i k l

O ĎR ší i NN d i Š l i á li j lil

O k íž i íO Vý i f čč ý h búľ MČč

pred...

pred...
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PRÍBEH NA ZAMYSLENIE

Jeden úspešný podnikateľ zostarol a chcel svoju fir-

mu zanechať v čo najlepších rukách. Nevedel, koho zo 

svojich podriadených si má vybrať ako svojho nástup-

cu, a tak sa rozhodol pre jedno netradičné riešenie.

Zavolal si do kancelárie všetkých potenciálnych šéfov 

jeho firmy a povedal:“Nastal čas, aby som vybral nového 

riaditeľa svojej firmy. Rozhodol som sa pre jedného vás.“ 

Všetci zostali veľmi prekvapení. Podnikateľ im na to vy-

svetlil, čo od nich očakáva a čo rozhodne, ktorý z nich 

to bude: „Každému jednému z vás dám jedno semienko. 

Jedno veľmi dôležité semienko. Chcem, aby ste ho zasadili 

a starali sa oň po celý nasledujúci rok. Po roku porovnám 

všetky vaše rastlinky, ktoré z neho vzišli a rozhodnem, kto-

rý z vás bude mojím nástupcom.” 

Tak ako ostatní, aj muž menom Jim dostal takéto 

semienko. Prišiel domov, a celý nadšený porozprával 

svojej žene príbeh o jeho šéfovi a úlohe, ktorú dostal. 

Ihneď semienko nasadili a urobili všetko potrebné, 

aby rastlinka vyrástla. Jim poctivo semienko polieval 

každý jeden deň a čakal, kedy začne rásť. Kontroloval 

semienko každý deň, nič sa však nedialo. Tri týždne, 

štyri týždne, päť týždňov prešlo a stále nič. Jim bol 

strašne sklamaný. Mal pocit, že totálne zlyhal. Prešlo 

šesť mesiacov a u Jima sa doma nič nezmenilo. Po-

chopil, že z tohto semienka už viac nič nevyrastie. Ji-

movi kolegovia v práci nadšene rozprávali o čarovných 

a rozmanitých rastlinkách, ktoré im začali doma v kve-

tináčoch rásť. No Jim nemohol v práci povedať nič. Po-

kračoval však v jeho polievaní a hnojení, či predsa len 

aj jeho semienko ešte nevyrastie. Konečne prešiel rok. 

Šéf firmy, si dal zvolať všetkých vedúcich pracovníkov, 

aby zistil, ako sa im darilo. Jim povedal svojej žene, 

že sa prepadne od hanby, ak by mal ísť medzi všetkých 

kolegov s prázdnym kvetináčom. Jeho žena ho však 

povzbudila a povedala, aby zostal čestným a jednodu-

cho mu povedal, čo sa stalo. Jim sa cítil hrozne, bol to 

asi jeho najhorší moment v živote, ale urobil, ako mu 

jeho žena poradila: Vzal prázdny kvetináč do práce. 

Keď prišiel do zasadačky, bol uchvátený rozmanitými 

rastlinami, aké kolegom v kvetináčoch vyrástli. Boli 

krásne – rôznych tvarov a veľkostí. Jim položil svoj 

kvetináč na zem a mnoho z jeho kolegov sa mu smialo, 

len zopár z nich im ho bolo ľúto. Riaditeľ prišiel do 

miestnosti a pozdravil všetkých. Jim sa snažil byť ne-

nápadný a zostal vzadu. 

Povedal: “Krása. Dopestovali ste nádherné rastlinky. 

Teraz z vás vyberiem jedného, ktorý sa stane mojím ná-

stupcom.” Zrazu si všimol Jima, ktorý stál vyplašene 

vzadu s prázdnym kvetináčom a nechal si ho zavolať.

Jim zostal zhrozený. “Bože, teraz zistí, že som zlyhal. Ur-

čite prídem o prácu,” pomyslel si. Riaditeľ nechal všet-

kých posadiť okrem Jima a zvolal: “Predstavujem Vám 

vášho nového riaditeľa. Jeho meno je Jim!” Jim zostal 

v šoku. Nemohol tomu uveriť. Veď semienko nedoká-

zal ani naklíčiť. “Čože? Ako môže byť on nový šéf?” Pý-

tali sa ostatní.

Podnikateľ len spokojne odpovedal: “Pred rokom, 

v tento deň som vám dal všetkým semienka, ktoré ste mali 

zasiať, polievať ich a dnes ste mi ich mali priniesť. Lenže 

všetkým som dal uvarené semienka. Boli mŕtve. Nebolo 

možné, aby sa ujali. Všetci ste mi doniesli zdravé a krás-

ne rastlinky. Keď ste zistili, že sa vám semienko neujalo, 

vymenili ste ho za dobré. Všetci, okrem Jima. Jim ukázal 

svoju čestnosť, odvahu a vytrvalosť, práve preto ho menu-

jem za nového riaditeľa mojej firmy.” 

Ak zasejete čestnosť, zožnete dôveru. Ak zasejete 

dobrotu, zožnete priateľov. Ak zasejete pokoru, zož-

nete veľkosť a silu.Ak zasejete dobrú a kvalitnú prácu, 

zožnete úspech. 

Preto buďte veľmi pozorní, čo dnes sejete vy, preto-

že to určí, čo v budúcnosti zožnete.

Zdroj: internet

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

POĎAKOVANIE

Narodili sa
Juraj PALKO, Levanduľová

Liam MARKOVIČ, Ďatelinová
Sofia LUKÁČOVÁ, Bazalková

Ľudmila Kovalčíková, Podbeľová
František Rybár, Repíková

Anna Hrabkovská, Bazalková
Ján Balogh, Repíková

Opustili nás†

77

Imrich Šemnický, Repíková
Jozef Parlagi, Podbeľová 
Ľubica Štefanovičová, Podbeľová
Marcela Baloghová, Repíková
Monika Pechová, Rozmarínová
Alica Kočanová, Ďatelinová
Ladislav Kusnyír, Rozmarínová

50 60 70 
Štefan Beregsázi, Bazalková
Oľga Ačaiová, Repíková
František Lipták, Rozmarínová
Martin Beregszási, Šebastovská
Gabriela Beregsáziová, Bazalková

Mária Jaššová, Rozmarínová
Bartolomej Palko, Podbeľová
Ján Vatala, Repíková

Mária Ružičková, Podbeľová

80 

Blahoželáme jubilantom

Vela lásky novomanželom: ˇ
Gabriela Adamkovičová & Martin Guman
Mgr. Ružena Fedorová & Ing. Ján Lukáč
Mgr. Kamila Pačutová & Ing. Jozef Demko

Šebastovčan - občasník mestskej časti Košice - Šebastovce. Vydáva MČ Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17, Košice.
IČO 00691011 • mcsebastovce@netkosice.sk • Kontakt: 055 / 676 80 07 • EV 3479/09, ISSN 1339-5696 • NEPREDAJNÉ!

DÁVAME DO POZORNOSTI!
Ponúkame priestor Vám občanom, ktorí  chcete prispieť do občasníka každým nápadom, postrehom v prí-
pade potreby aj kritikou. Môžete tak urobiť už v najbližšom vydaní – ZDARMA. Kontaktujte nás na  miest-
nom úrade, e-mail: mcsebastovce@netkosice.sk

Všetkým ktorí v roku 2018 akýmkoľvek spôsobom pomohli Šebastovciam v mene svojom, ale aj 
v mene občanov chcem vysloviť poďakovanie za spoluprácu a pomoc. 

Ďakujem Vám za prejavenú priazeň, dôveru a spoluprácu v uplynulom roku. 
V novom roku 2019 Vám prajem pevné zdravie, pohodu v rodine a spokojnosť vo Vašej práci za mestskú 

časť Košice – Šebastovce.
Monika Puzderová,

starostka MČ

Mesto Košice, spoločnosť GINKA Košice s. r. o., 
PAPIER SERVIS s. r. o., Košice, 
Píla Šebastovce, 
Tlačiareň BEKI DESING s.r.o., Šebastovce, 
spoločnosť AGRO Valaliky, 
Potraviny p. Alžbeta Matisová - Šebastovce, 
pán Igor Sidor, Kamico s. r. o., Šebastovce, 
Mestská časť Košice - Barca, Airport Košice a. s., 
Spoločnosť Media Reprezentatíve, p. Bezák - Barca, 
San-Care s. r. o., Šebastovce, 

spoločnosť KOSIT a. s., VSD a. s. Košice, 
VVS a. s. Košice, Mestská polícia - JUH, 
Obvodné oddelenie PZ Košice - Juh, 
Rim. kat. farský úrad Barca, 
Reformovaný úrad Barca, 
poslanci MZ MČ Šebastovce, neposlanci, 
členovia komisií, pracovníci miestneho úradu, 
miestni živnostníci a všetci občania, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli v roku 2018 
pri realizácií a príprave našich aktivít. 
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Milí rodičia, starí rodi
čia, 

milí Šebastovčania, 

Pozývame Vás na 

„Vianočnú besiedku„

Kedy? 26. 12. 2018
Kde? do sály KD o 15,30 hod.

Tešia sa na Vás deti, ktoré ju pre Vás všetkých pripravili.

Batôžkový SilvesterBatôžkový Silvester

Starostka 

mestskej časti 

Vás všetkých 

srdečne pozýva 

na Batôžkový (po našim zajdový) Silvester
31. 12. 2018 od 20,00 hod. 

do kultúrneho domu

zabezpečené: 
Starostovský punč, dobrá hudba – DJ PEŤO, 
káva, nealko, polnočný ohňostroj, tombola.

Batôžkový ??????? 
Čo si pribalíte do batôžka, tým si naplníte bruško.

VSTUPNÉ: 9,50 €/ osoba ............. Lístky v predaji  na miestnom úrade.

Vstaňte od TV prijímačov, zavolajte rodinu a priateľov, zoberte si batôžtek jedla, pitia, dobrú 
náladu a príďte do kultúrneho domu kde, za zvukov hudby a spevu spoločne odprevadíme 
rok 2018 a privítame rok 2019.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 75
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 75
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


