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Fáilte chuig Comórtas Na mBailte Slachtmhara Super Valu don bhliain 2022. Táimid buíoch daoibh as ucht na 
hiontrála a chur chugainn, agus guimíd gach rath ar bhúr gcuid oibre amach anseo. Adh Mór.  Tuigimid go bhfuil 20 
sa ghrúpa a dhéanann obair dheonach.  Tá roinnt mhaith gníomhaireachtaí, comhlachtaí agus gnóthais ag tacú le 
do ghníomhaíochtaí, m.s. Comhairle Chondae Dhún na nGall, Cumann Turasóirí agus Trádalaí , na scoileanna  
agus gnóthanna príomháideacha.   Anuas ar sin, tá réimse leathan modhanna cumarsáide á usáid agaibh chun 
ceangailt a dhéanamh leis an bpobal m.s. Raidió na Gaeltachta, Teangbháil le scoileanna, Nuachtlitreacha - Ceann 
áitiúil Úll agus Nuachtlitir na hEaglaise agu na Meáin Sóisialta  agus go h-áirithe Facebook.  Is fóinteach ar fad é go 
bhfuil ionadaí ar bhur gCoiste ar Bhord Bainistíocht na Pobalscoile chomh maith.   Is deas a fhoghlaim go bhfuil 
obair iontach á dhéanamh ag Scoil Fhionáin (an Scoil Náisiúnta) agus iad páirteach sa tionscnamh Brat Glas i 
gcónaí.  Maith sibh as ucht Phlean    Bithéagsúlacht a dhéanamh amach (Pollinator Plan).  Tuigimid na dualgais 
oibre i gceist anseo.  Maith sibh.
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Tá áthas orainn a léamh go bhfuil Fhál Carrach ar cheann den trí bhaile sa chontae a fuair deontas áthdheisiú 
foirgnimh Sráide sa bhliain 2021. Tuigimid go raibh go leor péinteála imithe ar aghaidh i mbliana. Táimid buioch 
daoibh as ucht grianghrafanna a ghabhann leis an tiarratas.  Tá siad an-chuiditheach.  Tá cuma ghalánta ar neart 
siopaí  sa bhaile, m.s. Greenes, Eurosaver, Cope Foodstore agus Lóistín na Seamróige.  Tá boscaí plandai le 
feiceáil ar  leac na fuinneoige agus cruthaíonn siad íomhá maith don bhaile.  Anuas ar sin, chonaiceamar na 
coimeadáin nua leis na bláthanna ar fud an baile.  Déanann siad jab níos éascaí uisce a chur sa plandaí tusc go 
bhfuil siad ardaithe ón dtalamh.   Tá sár-obair déanta ag na tá dáltaí PCC.  Chonaiceamar na Pictiúirí nua crochta 
sa charrclós.  Tá cuma álainn orthu.
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Feicimid na bláthanna a chuireadh ar na sráideanna i mbliana. Thaitin na seastáin linn.  Tá cruth tarraingteach ar an 
dtroscán allamuigh.  Chonaiceamer an péint úr ar na suíocháin. Mollaimid dáltaí PCC atá ag obair ar na pictiúirí 
balla.  Ta bláthanna fiáine curtha trasna an bhealaigh agus giota níos fuide síos an bóthar ag tarraingt ar Ghort a' 
Choirce.  Tuigtear dúinn ón bhfoirm iarratais go bhfuair sibh comhairle ón tÓllamh Fiona Doohan, Ollamh i Scoil 
Bitheolaíochta agus Eolaíocht na Timpeallachta in Ollscoil na hÉireann, BAC. Ard mholadh tuillte anseo.  Tá sár 
obair bainte amach agaibh i bpairc an Loft.  Thaitin na suíocháin go mór linn.  Tá siad suite go deas sa pháirc agus 
mollaimid Bothán na bhFear a thóg an suíochan.   Tá cruth galánta ar an seipéal agus ard chaighdeán ar na tailte.
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Tidy Towns Competition 2022
Adjudication Report

Centre:

County:

Category:

Ref:

Mark:

Date(s):
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Community – Your Planning and Involvement

Streetscape & Public Places

Green Spaces and Landscaping

Nature and Biodiversity in your Locality

Sustainability – Doing more with less

Tidiness and Litter Control

Residential Streets & Housing Areas

Approach Roads, Streets & Lanes
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TOTAL MARK 550 296

Community – Your Planning and Involvement / An Pobal - Pleanáil agus Rannpháirtíocht:

Streetscape & Public Places / Sráid-Dreach & Áiteanna Poiblí:

Green Spaces and Landscaping / Spásanna Glasa agus Tírdhreachú:

Nature and Biodiversity in your Locality / An Dúlra agus an Bhithéagsúlacht i do cheantar:

Mark

Awarded 2022

25/07/2022

 



Tuigtear dúinn ón aighneacht nach gearradh féar ar thaobhanna na mbóithre ag teacht isteach go dtí an baile chun 
bláthanna fiáine a ligint fás.  Maith sibh.  Tugaimid faoi ndeara an spás glas in aice le Bluestacks. Tá neart oibre 
déanta agaibh ar an bplean pollinator.  Is plean mion agus soiléir é.   Anuas ar sin, chonaiceamar an plean oibre  
don pháirc taobh thíos den Strand Bar.  Tá crainn dúchasacha curtha san Fhómhair 2021.  Sárobair bainte amach 
anseo.  Tugaimid faoi deara go bhfuil bláthanna curtha le taobh an Chosáin.  Tá caidreamh agaibh le OURganic 
Garden agus is buntáiste é sin.  Thugamar faoi deara na boscai éan sa bhaile chomh maith, m.s. ceann ardaithe sa 
ghairdín in aice Bluestack.  Tá spás in aice an Bluelstack le bláthanna fiáine agus chonaiceamar an comhartha 
crochta ar son na pailneoirí.  Maith sibh.

Is iontach a chloisteáil go mbíonn glanadh poiblí agaibh go rialta chomh maith le daoine aonaracha amuigh ag 
glanadh.  Bhí an baile iontach slachtmhar lá na cuairte. Ní raibh na soithigh bhruscair ag cur thar maoil.  Anuas ar 
sin, bhí na háiseanna athchúrsála slachtmhar agus glan.   Molaimid bhur ngrúpa agus sibh ag obair i dteannta 
Cósta Glan agus Glas.   Tuigimid go bhfuair sibh daoine proifisiúnta isteach le fál deas a dhéanamh den triantán ar 
thaobh na lámha deise ag dul amach as An Fál Carrach.  Tá feabhas mór ar seo anois.

Tuigimid go bhfuil tacaíocht faighte agaibh ó Fhorbairt Uisce Pobail agus go raibh sé ar bhur gcumas Cúrsa ar 
Chaomhnú Uisce a reachtáil. Táimid breá sásta le sin. Chonaiceamar go gcuireadh Ceardlann i  gCluain na dTor ar 
fáil sa phobal.  Leigheamar go bhfuil cursaí ar siúl ag OURganic Farms, Caiseal na gCorr.  Chonaiceamar sa 
ghrianghrafanna go bhfuil Water butt sa bhaile le uisce a chur ar na bláthanna. Ard mholadh tuilte anseo.  Bhí 
lúcháir orainn a fhoghlaim go bhfuair sibh tacaíocht ón Chomhlucht bruscair agus cuireadh eolas i nuachtlitir áitiúil 
ÚLL faoi cursaí athchúrsala.  Is iontach an rud é gur chuidigh an bunscoil libh chomh  maith an scéal a scaipeadh. 
Maith sibh.  Chomh maith le sin, bhí lá eolais eagraithe agaibh ar uasghrádú tí i mí Bealtaine.  Maith sibh.

Tuigimid go bhfuil duaiseanna bainte ag Éastát Bhaile an Átha as an áit a bheith coinnithe go maith.  Molaimid 
Éastát Bhaile an Átha.  Tugaimid faoi deara go bhfuil áit súgartha deas in aice le Pobal Eascarrach ar an Eastát.  
Táimid lán sásta a chloisteál go gcoinníonn mórchuid an phobal a dtithe glan, neata, slachtmhar.  Bhí sé soiléir lá 
na cuairte.

Chonaiceamar na leapacha de bhlathanna taobh amuigh den tSéipéil agus cuma dheas orthu.  Táimid sásta a 
fhoghlaim go mbíonn glanadh na mbóithre agaibh go minic  le iad a choinneáil saor ó bhruscar. Tuigimid go bhfuil 
sibh chun an bád a thógáil amach agus leaba cloiche tógtha ar nós tógála áitiúile a chur ina áit.  Is straitéis mhaith í 
seo.   Go néirí an t-ádh libh leis an dtionscnamh seo.  Thugamar faoi deara go raibh bláthanna ildaite ar thaobh an 
bhóthair ar dheis ar bhealach isteach.  Tríd is tríd bhí cuma dheas mhealltach ar an mbaile agus feabhas le feiscint.

Nature and Biodiversity in your Locality / An Dúlra agus an Bhithéagsúlacht i do cheantar:

Sustainability – Doing more with less / Inmharthanacht - Mórán ar an mbeagán:

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:

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le bhur gcoiste agus le bhur n-oibrithe deonacha as a bheith páirteach sa 
chomórtas 2022.  Leanaigí oraibh leis an obair iontach agus táimid ag tnúth go mór le sibh a fheiceáil arís in 2023.


