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Ba mhaith linn fáilte mhór a chur roimh thriúr comhaltaí ar do choiste tiomanta agus tá áthas orainn a léamh go 
bhfuil tacaíocht mhaith agaibh ón bpobal i gcoitinne agus go bhfuil 10 oibrí dheonacha páirteach in bhur 
dtionscadail. In ainneoin nach bhfuil anseo ach an tríú bliain agaibh sa chomórtas, tá sé iontach a fheiceáil go bhfuil 
líon mór ceangal forbartha agaibh le go leor eagraíochtaí lena n-áirítear KWD, Comhairle Contae Chorcaí, Údarás 
na Gaeltachta, an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, údaráis áitiúla Mhaigh Chromtha agus an scéim 
shóisialta tuaithe. Is ábhar sásaimh é a léamh go bhfuil go leor gnólachtaí áitiúla ag cur tacaíocht ar fáil agus tá Lidl, 
Supervalu, Siopa O’Luasa, SSE Airtricity, Evening Echo, óstán an Abbey agus an Mills Inn (i measc gnólachtaí eile) 
ag cuidiú libh. Léiríonn sé sin go bhfuiltear an-bhuíoch as an obair atá á déanamh agaibh ar mhaithe le bhur 
gceantar áitiúil agus go bhfuil meas ar thoradh na hoibre. Comhghairdeas libh as straitéis chumarsáide 
chuimsitheach a reáchtáil agus iarrann muid oraibh leanúint léi. Tá ríméad orainn a léamh go bhfuil dea-chaidreamh 
oibre i bhfeidhm idir bhur gcoiste agus Coláiste Ghobnatan mar go mbíonn daltaí ag obair go minic ar thionscadail 
na mbailte slachtmhara lena n-áirítear bruscar a bhailiú, plandaí a chur agus péinteáil. Tugtar moladh daoibh ó 
thaobh cúnamh a thabhairt don mheánscoil nuair a bhí siad sa tóir ar an gcéad bhratach ghlas sa bhliain 2023 agus 
tá sé molta go láidir go leanann sibh ag obair le leanaí scoile agus múinteoirí mar gur chruthaigh siad go bhfuil 
smaointe nuálacha agus cuiditheoirí óga díograiseacha acu in ionaid eile na mbailte slachtmhara. Tugann muid ar 
aird ar d’fhoirm iarratais go bhfuil do choiste ag obair go dlúth le Baile Mhic Íre agus aontaíonn muid gur cur chuige 
ciallmhar agus praiticiúil araon é chun páirt a ghlacadh leo i gcomhthionscadail agus chun bhur straitéis 
chumarsáide agus gníomhaíochtaí tiomsaithe airgid a roinnt. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil libh as na nithe 
deasa a dúirt sibh faoin gcomórtas agus tá ríméad orainn a chloisteáil go bhfuil spreagadh maith cruthaithe aige don 
sráidbhaile. Mar sin féin, tuigeann muid go maith gurb é obair bhur gcoiste agus oibrithe deonacha atá ag cur go 
mór le bhur gceantar áitiúil. Déan cinnte go leanann sibh leis an dea-obair.
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Thaitin ár gcéad chuairt ar Bhaile Mhuirne linn mar gur sráidbhaile álainn é agus tá foirgnimh a bhfuil dearadh 
traidisiúnta orthu agus suíomh gleoite ar abhainn an tSuláin ag an sráidbhaile. Is struchtúr é an Mills Inn a 
tharraingeodh d’aird toisc go bhfuil díon tuí air agus go bhfuil fothraigh fhoirgneamh an tseanmhuilinn mar chúlra 
spéisiúil. Is fíor-iontach iad na gairdíní agus ba mhaith linn na húinéirí / na hoibritheoirí a mholadh as ardchaighdeán 
a bhaint amach sa chur i láthair anseo. Ar smaoinigh sibh ar chomhartha eolais a ullmhú chun tábhacht an 
tseanmhuilinn a mhíniú? D’fhéadfadh bealach éifeachtach a bheith i gceist leis sin chun feasacht a ardú maidir le 
stair an phríomhstruchtúir i do shráidbhaile. Thug muid ar aird ar d’fhoirm iarratais go raibh foirgneamh os comhair 
an Mills Inn á thógáil agus bhí áthas orainn fáil amach go raibh struchtúr néata nua-aimseartha i bhfeidhm le linn na 
moltóireachta. Bhí cuma iontach freisin ar na teachíní aon stóir sa stíl thraidisiúnta a bhfuil éadanas cloiche 
nádúrtha acu. D’aimsigh muid foirgneamh mór folamh in aice le háit a bhfuil an chuma air gur coláiste atá ann agus 
le linn dúinn tógáil na bhfálta agus tógáil chomharthaí na ngnólachtaí a thabhairt faoi deara, glacann muid leis gur 
Coláiste Íosagán atá anseo agus tá muid ar bís ag fanacht leis an €2m chun an áit a athnuachan agus a athchóiriú. 
Tá súil againn gur féidir an obair sin a chur i gcrích sula i bhfad agus gur féidir úsáid ghníomhach a bhaint as an 
bhfoirgneamh breá sin arís go luath.  Comhghairdeas libh as cothabháil a dhéanamh ar an gcaidéal a raibh cuma 
iontach air leis an gcóta néata de phéint bhuí. Ní raibh muid in ann binse cuimhneacháin Dennis Dineen a aimsiú, 
mar sin an féidir libh suíomh an bhinse a mharcáil ar an léarscáil an bhliain seo chugainn? Athbhreithnítear an 
gairdín céadfach faoi chatagóir na spásanna glasa agus tírdhreachaithe.
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nádúrtha acu. D’aimsigh muid foirgneamh mór folamh in aice le háit a bhfuil an chuma air gur coláiste atá ann agus 
le linn dúinn tógáil na bhfálta agus tógáil chomharthaí na ngnólachtaí a thabhairt faoi deara, glacann muid leis gur 
Coláiste Íosagán atá anseo agus tá muid ar bís ag fanacht leis an €2m chun an áit a athnuachan agus a athchóiriú. 
Tá súil againn gur féidir an obair sin a chur i gcrích sula i bhfad agus gur féidir úsáid ghníomhach a bhaint as an 
bhfoirgneamh breá sin arís go luath.  Comhghairdeas libh as cothabháil a dhéanamh ar an gcaidéal a raibh cuma 
iontach air leis an gcóta néata de phéint bhuí. Ní raibh muid in ann binse cuimhneacháin Dennis Dineen a aimsiú, 
mar sin an féidir libh suíomh an bhinse a mharcáil ar an léarscáil an bhliain seo chugainn? Athbhreithnítear an 
gairdín céadfach faoi chatagóir na spásanna glasa agus tírdhreachaithe.

Ba mhaith linn an coiste agus na hoibrithe deonacha a mholadh as an obair chrua ar fad a rinne siad ar thionscadail 
tírdhreachaithe do chomórtas na bliana seo mar go raibh roinnt samplaí breátha ar taispeáint le linn ár gcuairte. 
Buaicphointe a bhí sa ghairdín céadfach ina raibh réimse iontach de speicis plandaí agus go leor taitneamhachtaí 
eile lena n-áirítear leabharlann bheag, bord taobh amuigh don leadóg bhoird, clár nathracha is dréimirí agus binsí 
suíochán tarraingteacha. Bhí sé soiléir go raibh go leor taighde déanta chun na plandaí a roghnú don suíomh seo 
agus bhí go leor speicis spéisiúla le feiceáil. Áirítear orthu sin, Niamhscoth, Stachys Byzantina atá ag péacadh, 
planda curaí, Líológ agus planda a raibh an chuma air gur allium ollmhór a bhí ann, gan acu cúpla ceann a lua. Níl 
aon dabht go gcuireann an gairdín céadfach go mór le Baile Mhic Íre agus le Baile Mhuirne araon agus molann 
muid bhur gcinneadh comhoibriú leis an tionscadal iontach seo. In áiteanna eile, bhí cuma iontach ar na soithí 
coincréite péinteáilte plandaí os comhair an Mill Inn agus tarraingítear aird dhearfach freisin ar na soithí nua ildaite 
plandaí atá ceangailte leis an bhfál adhmaid. Bhí roinnt plandaí deasa amhail rósanna faoi bhláth agus 
hiodrainsianna ar fáil sa cheapach mór a bhfuil cruth triantánach air ag acomhal Bhóthar Mhullach an Ois. Is iontach 
ar fad é an ceapach tírdhreachaithe atá ar an mbealach isteach ó Thrá Lí. Bhí an ceapach suite ag bun an 
chomhartha fáilte, agus bhí réimse leathan de speicis plandaí ar fáil ann lena n-áirítear fiúise, peirsil an phortaigh, 
niamhscoth agus hiodrainsianna. Bhí cuma mhaith ar na plandaí séasúracha ceapaí atá ar taispeáint sna 
bláthchiseáin chrochta ar na droichid mar go gcuireann siad dathanna geala an tsamhraidh ar phríomhbhóithre 
isteach in bhur sráidbhaile. Tugtar moladh daoibh freisin as bleibíní éagsúla an earraigh a chuir tú, lena n-áirítear 
sabhaircíní, coinnle corra, tiúilipí, campella agus lithodora. Tá muid sásta a chloisteáil go bhfuil tú ag tabhairt aire do 
do chrainn fhásta iontacha mar is gné álainn iad den sráidbhaile agus ba cheart iad a chaomhnú do na glúnta atá le 
teacht. Comhghairdeas libh as crainn óga dhúchasacha Éireannacha a chur i bPáirc Foraoise Naomh Gobnait mar 
go dtagann go leor tairbhí chun cinn nuair a chuireann tú crainn (lena n-áirítear aer níos glaine agus gnáthóga níos 
seasmhaí).

Cuirtear réimse maith tionscadal i láthair faoin gcatagóir sin do chomórtas na bliana seo. Maith sibh as comharthaí a 
chur ar fáil chun eolas a thabhairt don phobal faoi fhlóra agus fána dúchasach mar gur bealach éifeachtach é sin 
chun feasacht a ardú ar an mbithéagsúlacht shaibhir atá ar fáil laistigh de bhur gceantar áitiúil agus mórthimpeall an 
cheantair araon. B’fhéidir go mbeadh suim ag leanaí scoile sa cheantar súil a choinneáil ar fhlóra agus fána na háite 
toisc go mbeadh sin ina chuidiú a fháil amach an ag méadú, ag laghdú nó ag fanacht mar a chéile atá an líon flóra 
agus fána áitiúil le himeacht aimsire. Bhí suim againn a léamh go bhfuil na móinéir féaraigh i gcoill Ghort na 
Tiobratan in aice leis an muileann le caomhnú agus chuirfeadh muid fáilte roimh thuilleadh sonraí faoi sin. An féidir 
leat insint dúinn faoin straitéis bhainistíochta don cheantar caomhnaithe seo i d’fhoirm iontrála an bhliain seo 
chugainn? Maith sibh as bheith ag comhoibriú leis an ngrúpa áitiúil beachaireachta (maidir le pailneoirí agus tacú le 
beacha áitiúla) agus as an obair a rinne sibh le hionad garraíodóireachta Martin O’Mahony atá ag cur smaointe ar 
fáil daoibh maidir le plandaí inbhuanaithe a chur agus speiceas atá feiliúnach do phailniú. Smaoinigh ar chonairí 
pailnithe a fhorbairt nó ‘príomhionaid’ a chruthú laistigh de bhur sráidbhaile chun foinsí pailine a chur chun cinn agus 
chun tacú le beacha agus féileacáin. Is féidir sin a bhaint amach trína chinntiú go bhfuil céatadán ard de 
chineálacha plandaí atá feiliúnach do  phailniú i do scéimeanna tírdhreachaithe agus trí shealbhóirí tí a spreagadh 
chun an ní céanna a dhéanamh. Tá áthas orainn a chloisteáil go bhfuil ceardlanna dúlra agus oidhreachta (maidir le 
súil a choinneáil ar bheacha, bia ón bhfiántas agus sciatháin leathair na háite) ar siúl agus bhí muid ag iarraidh a 
fháil amach an bhfuil do choiste ag reáchtáil na n-imeachtaí sin agus ag tabhairt cuireadh do dhaoine in bhur bpobal 
i gcoitinne? Thug muid ar aird go bhfuil sé i gceist agaibh boscaí do sciatháin leathair agus éin a chur ar fáil ar fud 
an tsráidbhaile agus thabharfadh muid spreagadh daoibh deis a thabhairt do leanaí scoile agus múinteoirí a bheith 
páirteach sa phlean sin mar seans go mbeadh suim acu súil a choinneáil ar nósanna na sciathán leathair agus na 
n-éan. Maith sibh as úsáid na lotnaidicídí agus na fiailnimhe a sheachaint mar go gcuidíonn sé sin le gnáthóga na 
háite agus leis an gcomhshaol a chosaint. An féidir libh comhairle a thabhairt do dhaoine eile sa phobal chun an ní 
céanna a dhéanamh? B’fhéidir go mbeifeá in ann ceardlann nó seimineár gréasáin a eagrú, ceardlann nó seimineár 
gréasáin lena gclúdaítear téamaí amhail plandaí atá feiliúnach don bhithéagsúlacht / roghanna eile don fhiailnimh 
agus leasacháin cheimiceáin? Molann muid bhur gcinneadh eidhneán a fhágáil ar an mballa chun an ghnáthóg 
fiadhúlra agus feithidí a chosaint agus chun ligean don fhéar fás ionas go mbeadh bláthanna fiáine dúchasacha in 
ann fás go maith.

Bhí réimse maith tionscadal i d’fhoirm iontrála faoin gcatagóir seo. Tá áthas orainn a fheiceáil gur thug bhur gcoiste 
agus oibrithe deonacha faoi ghníomhartha atá dírithe ar fhuinneamh a chaomhnú, úsáid na n-acmhainní a 
íoslaghdú agus giniúint dramhaíola a sheachaint. Níl aon dabht go nglactar le caomhnú fuinnimh i ndáiríre i mBaile 
Mhuirne agus tá teaghlaigh ag malartú bolgáin solais go dé-óidí astaithe solais (LED) ar fud an tsráidbhaile. Mar sin 
féin, bheadh suim againn cloisteáil faoin méid teach cónaithe nó an céatadán de thithe cónaithe a bhfuil an t-athrú 
sin déanta acu. Maith sibh freisin as soilse na Nollag a athrú go bolgáin LED agus as dul i mbun oibre leis an BSL 
lena chinntiú go bhfuil bolgáin LED á n-úsáid i soilse sráide. Bhí ríméad orainn a fheiceáil go bhfuil bhur gcoiste ag 
tabhairt faoi ghníomhartha maithe praiticiúla agus úsáidtear na duilleoga tite mar mhóta agus úsáidtear uisce ón 
abhainn chun uisce a thabhairt do na plandaí. Moltar bhur gcinneadh chun bhur múirín féin a dhéanamh. Cén fáth 
nach ndéantar iarracht a bheith 100% neamhspleách maidir le múirín faoin mbliain 2024? I measc céimeanna eile 
ar cheart do do choiste a mheas, ba cheart bhur bplandaí agus síolta féin a fhás agus báisteach a bhailiú.  Ní 
hamháin go gcuideoidh na gníomhartha sin leat gearradh siar ar úsáid na n-acmhainní agus giniúint dramhaíola, 
ach cuideoidh siad freisin leat dea-shampla a thabhairt agus taispeáint don chuid eile den phobal go bhfuil sé 
indéanta na gníomhartha sách simplí sin a bhaint amach. Thug muid ar aird le teann spéise go bhfuil na bealaí a  
thaistealaíonn comhaltaí an choiste tosaithe ag athrú agus tá oibrithe deonacha ag roghnú síob a roinnt i gcarranna 
agus siúl chuig cruinnithe chun gearradh siar ar an méid breoslaí bunaithe ar charbón atá á n-úsáid. Bheadh suim 
againn freisin cloisteáil faoin méid atá an scoil, gnólachtaí (lena n-áirítear gnólachtaí i bPáirc Ghnó Údarás na 
Gaeltachta) agus an pobal i gcoitinne ag déanamh chun glacadh le hiompraíochtaí atá níos inbhuanaithe. An féidir 
libh sin a chur in iúl dúinn an bhliain seo chugainn? Chuirfí fáilte freisin roimh thuilleadh sonraí maidir le do 
ghníomhaíochtaí ardú feasachta.
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Bhí tú in ann an obair dhíograiseach a rinne bhur gcoiste, oibrithe deonacha agus scoileanna ó thaobh bruscar a 
bhailiú i mBaile Mhuirne a fheiceáil go soiléir ar lá na moltóireachta toisc go raibh formhór na gceantar néata agus 
slachtmhar agus saor ó bhruscar. Ní fhéadfaí aon bhruscar a aimsiú in áit ar bith, ach amháin líon beag earraí 
aonair bruscair a fuarthas ar na bealaí isteach ó Thrá Lí, ó Mhullach an Ois agus ó Mhaigh Chromtha. Sa dearadh 
atá againn, tá ag éirí go maith libh ó thaobh an méid bruscair a choinneáil ar leibhéal fíor-íseal mar go bhfuil bhur 
gcoiste, oibrithe deonacha agus an scoil ag bailiú bruscair gach seachtain.  Smaoinigh ar na bealaí isteach ó Thrá 
Lí, ó Mhullach an Ois agus ó Mhaigh Chromtha a scrúdú níos minice lena chinntiú nach bhfuil aon bhruscar ar fáil 
sna ceantair sin amach anseo. Ceapadh freisin go raibh caighdeán na néatachta an-ard mar go raibh an cosán / 
raon rothar tríd an sráidbhaile scuabtha go glan agus nach raibh aon fhiaile ar fáil ar imeall na mbóithre. Bhí sé 
soiléir le linn ár gcuairte go mbíonn aird faoi leith agaibh maidir le cothabháil a dhéanamh ar an N22 ar fud an 
tsráidbhaile mar go raibh cuma iontach ar an mbóthar sin. Bhí dea-bhail freisin ar na comharthaí. Is féidir libh 
feabhas a chur ar líon beag nithe. Tá gá le haird a tharraingt ar an bhfál adhmaid os comhair an Mill Inn agus dá 
ndéanfaí an bosca poist ansin a ghlanadh, dhéanfadh sé maitheas don áit. Chonacthas fál míshlachtmhar freisin ar 
an mbóthar isteach ó Mhullach an Ois agus bhí go leor fiailí sa cheapach mór triantánach a bhfuil plandaí curtha 
ann ag acomhal an N22 agus bhóthar Mhullach an Ois agus tá gá leis an gceapach sin a chóiriú. Ba mhaith linn 
freisin do choiste a mholadh maidir leis na tionscadail dhearfacha ar fad atá déanta agaibh faoin gcatagóir seo lena 
n-áirítear dul i mbun comhoibriú le haonad Chomhairle Contae Chorcaí in aghaidh bruscair, páirt a ghlacadh sa 
ghlanadh suas pobail, Baile Mhuirne álainn a chur chun cinn ar fheachtais na meán sóisialta agus comharthaí a 
chur ar fáil le cur i gcuimhne do dhaoine gan bruscar a chaitheamh. Sa dearadh atá againn, chuir siad ar fad leis an 
taispeántas maith a bhain sibh amach sa chatagóir seo.

lena chinntiú go bhfuil bolgáin LED á n-úsáid i soilse sráide. Bhí ríméad orainn a fheiceáil go bhfuil bhur gcoiste ag 
tabhairt faoi ghníomhartha maithe praiticiúla agus úsáidtear na duilleoga tite mar mhóta agus úsáidtear uisce ón 
abhainn chun uisce a thabhairt do na plandaí. Moltar bhur gcinneadh chun bhur múirín féin a dhéanamh. Cén fáth 
nach ndéantar iarracht a bheith 100% neamhspleách maidir le múirín faoin mbliain 2024? I measc céimeanna eile 
ar cheart do do choiste a mheas, ba cheart bhur bplandaí agus síolta féin a fhás agus báisteach a bhailiú.  Ní 
hamháin go gcuideoidh na gníomhartha sin leat gearradh siar ar úsáid na n-acmhainní agus giniúint dramhaíola, 
ach cuideoidh siad freisin leat dea-shampla a thabhairt agus taispeáint don chuid eile den phobal go bhfuil sé 
indéanta na gníomhartha sách simplí sin a bhaint amach. Thug muid ar aird le teann spéise go bhfuil na bealaí a  
thaistealaíonn comhaltaí an choiste tosaithe ag athrú agus tá oibrithe deonacha ag roghnú síob a roinnt i gcarranna 
agus siúl chuig cruinnithe chun gearradh siar ar an méid breoslaí bunaithe ar charbón atá á n-úsáid. Bheadh suim 
againn freisin cloisteáil faoin méid atá an scoil, gnólachtaí (lena n-áirítear gnólachtaí i bPáirc Ghnó Údarás na 
Gaeltachta) agus an pobal i gcoitinne ag déanamh chun glacadh le hiompraíochtaí atá níos inbhuanaithe. An féidir 
libh sin a chur in iúl dúinn an bhliain seo chugainn? Chuirfí fáilte freisin roimh thuilleadh sonraí maidir le do 
ghníomhaíochtaí ardú feasachta.

Thug muid ar aird ar d’fhoirm iontrála go n-iarrann coiste ar shealbhóirí tí cothabháil a dhéanamh ar na 
réadmhaoine agus gairdíní atá acu agus beidh áthas ort a chloisteáil gur baineadh amach ardchaighdeán sa chur i 
láthair ar fud do shráidbhaile agus bhí cuma úr ar na réadmhaoine agus bhí cothabháil déanta orthu go maith. Bhí 
cuma mhaith ar Chúil na Coille toisc go raibh crainn áille fhásta agus balla cloiche nádúrtha ar fáil feadh na teorann 
ar thaobh an bhóthair chomh maith le comharthaí tarraingteacha d’ainm na háite ag an mbealach isteach. Aimsíodh 
suíomh a bhfuil an chuma air gur suíomh folamh atá ann in aice le bealach isteach an eastáit agus bhí muid ag 
iarraidh a fháil amach ar phléigh sibh athúsáid an tsuímh sin le Comhairle Contae Chorcaí?

Is deas í an chéad taithí a fhaightear ar Bhaile Mhuirne ó bhealach isteach Thrá Lí mar go bhfuil teorainneacha 
nádúrtha, comharthaí áite atá le feiceáil go mór, agus tírdhreachú éagsúil ar fáil ann. Tá an bealach isteach ó Bhaile 
Mhic Íre iontach ar an mbealach céanna agus tá comharthaí ar chaighdeán maith agus tírdhreachú a tharraingeodh 
d’aird ar taispeáint ar an mbealach isteach sin. Neartaítear an t-imprisean dearfach leis an gcaighdeán is airde ó 
thaobh cothabhála atá le feiceáil ar an gcosán agus imeall na mbóithre ar fud an tsráidbhaile. Is gné shuntasach 
agus tharraingteach ar leith iad na ballaí teorann cloiche nádúrtha in bhur sráidbhaile agus tá sé iontach a fheiceáil 
go ndéantar cothabháil orthu go cúramach lena chinntiú go bhfuil an chuma is fearr orthu. D’fhéadfaí an bealach 
isteach ó Mhullach an Ois a fheabhsú trí aire a thabhairt d’imeall na mbóithre agus caoi a chur ar an bhfál adhmaid 
ag ceantar na luasteorann mar go raibh an chuma air go raibh sé i ndroch-chaoi.

Tidiness and Litter Control / Slachtmhaireacht agus Rialú Bruscair:

Residential Streets & Housing Areas / Sráideanna Cónaithe & Ceantair Tithíochta:

Approach Roads, Streets & Lanes / Bóithre Isteach, Sráideanna & Lánaí:

Concluding Remarks:

Comhghairdeas libh as ‘treabhadh as bhur n-eireaball féin’ i gcomórtas na mbailte slachtmhara agus tá ríméad 
orainn a thuairisciú gur fíor-iontach é an chéad iontráil seo. Déan cinnte an t-aiseolas atá sa tuairisc seo a chur san 
áireamh nuair atá tú ag ullmhú do phlean oibre don bhliain seo chugainn agus tá muid ag súil sibh a fheiceáil arís sa 
bhliain 2023!


