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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. Tuigtear dúinn ón 
bhfoirm iarratais go mbíonn cruinniú gach mí mar chuid de chlár oibre na Comhairle Paróiste. Mollaimid an grúpa a 
bhíonn ag plandáil go deonach. Tá réimse leathan gníomhaireachtaí, comhlachtaí ag tacú libh, m.s. An Clachán; 
Oideas Gael, Cumann Lúthchleas Gael agus An Club Óige.  Táimid lán sásta leis an oiread sin slite atá i bhfeidhm 
agaibh chun cumarsáid a dhéanamh leis an bpobal, m.s. Nuacht litir an tSéipéail, Focal béil, postaerí.  An bhfuil 
leathanch Facebook agaibh nó grúpa Whatsapp eagraithe?   Is áisiúil an rud é go bhfuil coiste scoile ar leith sa 
scoil. Tugann sé deis do dhaoine óga a bheith páirteach sna gníomhachtaí.

41

Tá sé luaite agaibh go bhfuil sibh ag obair le Comhairle Contae ar scéim athnuachána baile inár ceadaíodh 
€130,000 daoibh i 2020.  Comghairdeas as ucht cúnamh deontais a bhronnadh oraibh. Chonaiceamar go bhfuil sé 
beagnach críochnaithe anois.  Tá neart oibre bainte amach agus cruth galánta agus néata ar an mbaile anois. 
Chuaighimir ar chuairt ar Chlacháin An Athair Mhic Daidhir.  Aontaimid go mór go bhfuil obair iontach déanta ansin 
ar cheanntuí na dtithe.  Ina theannta le físeán digiteach, tá réimse leathan áiseanna le feiceáil sa Chlachán An 
Athair Mhic.  Ard-obair anseo. 
Ta cuma mhaith ar Roarty's, Byrenes Foodstore, Ionad siúl Lodge agus John Eoinin's.  Chonaiceamar na plandai  
ildaite ag crochadh lasmuigh de Roartys agus cruth deas orthu.
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Feicimid go bhfuil cearnóga ag na h-eastáit tithíochta coinnithe go maith agus plandaí ildaite le feiceáil.  Táimid ag 
tnúth go mór nuair a bheidh 'The Land of Saints and Sinners' le bheith poiblí an bhliain seo chugainn. 
Chonaiceamar an obair cloiche trasna ó Theach Roarty agus cinnte gur ard chaighdéan atá ann.  Is deas a léamh 
go bhfuil deisiúcháin iontach déanta ag clan John Eoinín d'áiteanna scíth agus breathnú farraige.  Tá 
ard-chaighdeán ar an músaem.  Mollaimid an obair chloiche trasna agus an mórthaispeántas de bhratacha. Tá na 
suíocháin suite go maith chomh maith san áit céanna agus radharch iontach le feiceáil den trá.  Tá sár obair déanta 
san uaimh trasna ó Roarty's.  Tá an dealbh agus na suíocháin cuinnithe go maith.  Thaitin an leacht 
chuimhneacháin go mór linn atá suite trasna ó Roarty's.  Ta dea obair le feiceáil ar na mballaí agus an obair 
chloiche ar fad.  Is áit speisialta í seo cinnte.  Chuaighimir ar chuairt go dtí an pháirc spóirt . Cé go bhfuil an pháirc is 
na taillte cuinnithe ar ard chaighdeán, tá ardán féachana fagtha ar leath-taobh.  Tá cuma tréighte ar agus mollaimid 
é a bhaint amach ón áit muna bhfuil sé in úsáid.  Tá cúirt leadóíge taobh leis an bpáirc.  Ar smaoineamh sibh ar an 
gcúirt seo a uasghrádú?  Is cosúil go mbeadh éileamh ar an gcúírt mar chonaiceamar daoine á usáid cé  nach raibh 
eangach cheart uirthi.
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Tidy Towns Competition 2022
Adjudication Report

Centre:

County:

Category:

Ref:

Mark:

Date(s):

286

Maximum

Mark

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

80

80

80

55

55

90

55

55

TOTAL MARK 550 286

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:

Mark

Awarded 2022

29/07/2022

 



gcúirt seo a uasghrádú?  Is cosúil go mbeadh éileamh ar an gcúírt mar chonaiceamar daoine á usáid cé  nach raibh 
eangach cheart uirthi.

Bhí an baile slachtmhar agus néata lá na cuairte. Aontaimid go bhfuil sé an-tábhachtach go bhfeiceann na 
cuairteoirí go dtabharfar aire don áit.  Is áit an-speisialta í an Gleann. Táimid breá sásta go mbíonn fear ón bpobal 
ag obair go dian le cinntiu nach mbíonn bruscar de aon chineál fágtha timpeall. Tá an bruscar á bhailiu go rialta  
agaibh.  Tá áthas orainn a léamh go bhfuil seirbhís speisialta ar fáil do na tithe saoire ag a bhfuil úinéireacht ag 
daoine ón taobh amuigh.  Chonaiceamar go bhfuil féar strathach ins an áit seo chomh maith.  Maith sibh.  Tá 
léarscáil cuimsitheach lasmuigh den Ionad siúl Lodge agus neart eolais ar fáil ar Slí Cholm Cille.

Tá cuma dheas slachtmhar ar an mbaile agus ní raibh na boscai bruscair ag cur thar maoil lá na cuairte. Tá na 
boscaí bruscair suite go maith tríd an bhaile. Táimid lán cinnte go bhfuil aitheantas tuillte ag oifigeach bailiúchán 
bruscar.  Tá cuma ghalánta ar fad ar an gColáiste Oideas Gael.  Bhíomar tógtha go mór leis an dtírdhreach agus na 
taillte taobh amuigh den fhoirgneamh.  Tá ardchaighdeán ar na mbláthanna agus chonaiceamr na crainn atá curtha 
taobh leis an bhfoirgneamh, m.s. Sorbus.  Cé go bhfuil an Coláiste an- gnóthach ar fad, ní raibh aon bhruscar le 
feiceáil.  Maith sibh.

Tuigimid go bhuil tionscadal nua sa sráidbhailte ‘Beacha Dhún na nGall.  Dea scéal go bhfuil 12 duine fostaithe ag 
Donncha Mac Ailís.  Anuas ar sin, léigheamar go bhfuil obair na bplandaí faoi chúram na h-eastáit tithe agus tithe 
príobháide. Tá áthas orainn go bhfuil plandaí urraithe ag gnóanna áitiúla.  Tugaimid faoi deara go bhfuil an 
Comhairle Condae tar éis soilse LED a fhorbairt.  Taimid thar a bheith sásta go bhfuil roinnt tithe le teas gréine agus 
é socraithe i Lóistín Oideas Gael chomh maith.  Maith sibh.

Bhí sé luaite cheanna go bhfuil caighdeán breá ag títhíocht an cheantair.  Mollaimid Ascal Mhic Daidhir, Ascal 
Mhuire agus Radharc na Muirlinne agus iad ag bailiu a gcuid airgid féin i rith na bliana le hócáidí beaga.  Bhi cuma 
ghalánta ar fad ar Ascal Mhic Daidhir.  Tá sár obair bainte amach anseo agus réimse leathan d'bláthanna ar 
thaispeaint.

Gan amhras, tá na bealaí isteach curtha i láthair go maith.  Mollaimid Clan uí Bhreiseán agus an sár obair ata bainte 
amach acu.  Tá cuma ghalánta ar an bpríomh bóthar.  Anuas ar sin, tá cruth maith ar an slí eile ón Mhálainn Bheag 
agus An Trá Bán.  Thugamar faoi deara an Clachán ar an mbealach cuig an Chaisil.  Ard mholadh tuillte agaibh.  Tá 
feabhas ag teastáil ar teach Biddy ag teacht isteach ó Killybegs. Tá cloch fáilte deas le feiceáil ag teacht isteach Ó 
Killybegs.

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:

Bhaineamar an taitneamh as ár gcuairt chuig an duthaigh álainn Gleann Cholm Cille.  Is iontach go bhfuil an 
ceantar Ghaeltachta seo ag tacú leis an gcomórtas agus sibh ag tabhairt faoi tionscnaimh bliain ina dhiaidh bliana.  
Leanaigí oraibh leis an obair iontach agus táimid ag súil go mór le sibh a fheiceáil arís sna todhchaí.


