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BROLLACH  
Contae cliste beoga é Ceatharlach atá mealltach, cuimsitheach agus inrochtana. Tá an 

Chomhairle Contae tiomanta do na seirbhísí poiblí is airde caighdeán a sholáthar do 

chónaitheoirí áitiúla, do chuairteoirí agus do chuideachtaí nua agus reatha, idir cuideachtaí 

ilnáisiúnta agus fiontraithe agus FBManna. Tugann an Chomhairle seo tús áite do thimpeallacht 

a chruthú inar féidir borradh teacht ar an ngeilleagar agus ina gcuirtear caighdeán na beatha 

chun cinn do gach duine. 

Is deas linn Tuarascáil Bhliantúil 2018 Chomhairle Contae Cheatharlach a chur i 
láthair, ina dtugtar cuntas ar obair na Comhairle fad a sholáthair sé seirbhísí poiblí 
tábhachtacha i rith na bliana, a gcuireann gach ceann díobh le háit mhealltach a 
dhéanamh de Cheatharlach le hoibriú, le cónaí agus le gnó a dhéanamh ann. 

 
Rinneadh ról na Comhairle a neartú in 2018 i bhforbairt gheilleagrach agus forbairt pobail agus 

cuireann cách fáilte roimh seo.  Caithfear a aithint gur imir an timpeallacht athraitheach 

gheilleagrach ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta araon tionchar ar leith ar a mhéid a sholáthraítear 

ár seirbhísí.  In ainneoin gur tháinig laghdú ar acmhainní daonna agus airgeadais le blianta 

beaga anuas, leanann Comhairle Contae Cheatharlach le seirbhís ardchaighdeán a sholáthar.  Is 

é beartas na Comhairle chun “níos mó a dhéanamh le níos lú” agus éifeachtúlachtaí níos fearr 

a bhaint amach sa chás gur féidir.  Leanann ár bhfoireann, le tacaíocht agus ceannaireacht na 

gcomhaltaí tofa, le seirbhísí ardchaighdeáin a chothú agus a sholáthar, faoi mar a dtagraítear 

dóibh inár bPlean Corparáideach 2014-2019, agus bonn daingean airgeadais a choimeád faoin 

gComhairle i gcónaí.   Ar nós gach údaráis áitiúil sa tír, braitheann Comhairle Contae 

Cheatharlach go trom ar chistiú rialtais. Tarlaíonn go bhféadfadh laghdú ar an gcistiú foriomlán 

tionchar trom a imirt ar ár gcumas chun ár seirbhísí a sholáthar. Leanann an timpeallacht 

sheachtrach agus inmheánach le leithdháileadh agus soláthar acmhainní agus treoir 

straitéiseach Chomhairle Contae Cheatharlach a mhúnlú agus tionchar a imirt orthu.  
 
Ba mhaith linn ómós a thabhairt don obair atá á déanamh ar leibhéal Ceantair Bhardasaigh agus 

ar leibhéal CBS. Tá na coistí seo thar a bheith luachmhar maidir le cabhrú leis an gComhairle 

iomlán tabhairt faoina cuspóirí agus a gnó a dhéanamh. Is léir tiomantas na gcomhairleoirí agus 

na gcomhaltaí seachtracha nuair a chuirtear na gníomhaíochtaí san áireamh a dtugtar cuntas 

orthu sa tuarascáil. Cuirim mo bhuíochas in iúl as tiomantas agus obair dhian na gComhaltaí 

Tofa, mo chomhghleacaithe san fhoireann bhainistíochta agus fhoireann na Comhairle. Táim 

muiníneach, nuair a chuirtear san áireamh cumas agus meanma an chomhoibrithe a léirigh na 

comhaltaí tofa agus an fhoireann, gur cheart go mbeimid in ann na dúshláin atá amach 

romhainn a shárú gan stró. Is féidir linn súil a bheith le bliain dearfach in 2018.  
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An Comh. Brian O’Donoghue     Kathleen Holohan  

Cathaoirleach       Príomhfheidhmeannach  

Comhairle Contae Cheatharlach    Comhairle Contae Cheatharlach                      

                     

 
CLÁR ÁBHAR 
 

 

 

Brollach  

 

 

Comhaltaí Tofa 

 

 

Coistí Beartais Straitéisigh 

 

 
Corparáideach agus Acmhainní Daonna, Pleanáil, Forbairt 
Gheilleagrach agus Sláinte agus Sábháilteacht 
 

 

Iompar, Timpeallacht, Seirbhísí Uisce, Rialú Tógála agus Seirbhísí 

Éigeandála  
 

 
Tithíocht, Caitheamh Aimsire agus Conláiste agus Pobal 

 

 
Airgeadas, Teicneolaíocht Faisnéise, Cultúr agus Seirbhís 

Leabharlainne 
 

 

Sábháilteacht Uisce  

Cosaint Shibhialta  
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COMHALTAÍ TOFA CHOMHAIRLE CONTAE CHEATHARLACH AN 31 

NOLLAIG 2018 

CEANTAR BARDASACH CHEATHARLACH 

    
  
          An Comh. Fergal Browne An Comh. John Cassin     An Comh. Anrrea Dalton        An Comh. Jim Deane An Comh. Walter Lacey 

 
An Comh. Ken Murnane     An Comh. Btian O’Donoghue   An Comh. William Paton An Comh. John Pender      An Comh. Fintan Phelan 

 
CEANTAR BARDASACH MHUINE BHEAG 

 

                 
      An Comh. Michael Doran             An Comh. Denis Foley           An Comh. Andy Gladney  An Comh. Thomas Kinsella 

              
An Comh. Arthur McDonald          An Comh. Charlie Murphy       An Comh. John Murphy    An Comh. William Quinn 
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Comhairle Contae Cheatharlach – Coistí Beartais Straitéisigh an 31 Nollaig 2018 

 

An CBS Forbartha Geilleagraí, Tacaíochta Fiontraíochta agus Pleanála 
An Comh.  Michael Doran (Cathaoirleach) Comhalta Tofa 
An Comh.  William Paton Comhalta Tofa 
An Comh.  John Murphy Comhalta Tofa 
An Comh.  Denis Foley Comhalta Tofa 
An Comh.  Charlie Murphy Comhalta Tofa 
An Comh.  Fintan Phelan Comhalta Tofa 
Eileen Brophy Gnó/Tráchtáil 
John Nolan Ceardchumann  
Alan Price Comhshaol/Caomhnú 
Cornelia McCarthy Pobal/Deonach 
Paul Maher Pobal/Deonach 

 
An CBS Iompair, Comhshaoil agus Bonneagrach  

An Comh.  Thomas Kinsella (Cathaoirleach) Comhalta Tofa 
 An Comh.  William Quinn Comhalta Tofa 
An Comh.  Michael Doran Comhalta Tofa 
An Comh.  Andy Gladney Comhalta Tofa 
An Comh.  Ken Murnane Comhalta Tofa 
An Comh.  John Murphy Comhalta Tofa 
Ashling Phelan Forbairt/Tógáil 
John Tully Comhshaol/Caomhnú 
Jackie Meally (ó Bhealtaine 2016) Pobal/Deonach 
Paddy Gardiner Pobal/Deonach 
Patrick Kennedy Talmhaíocht/Feirmeoireacht 

 
An CS Pobail, Tithíochta agus Conláiste 

An Comh.  John Pender (Cathaoirleach) Comhalta Tofa 
An Comh.  Andrea Dalton Comhalta Tofa 
An Comh.  Fergal Browne Comhalta Tofa 
An Comh.  Brian O’Donoghue Comhalta Tofa 
An Comh.  John Cassin Comhalta Tofa 
An Comh.  Ken Murnane Comhalta Tofa 
An Comh.  Fintan Phelan Comhalta Tofa 
Joe Butler Cuimsiú Sóisialta  
Lorraine Hynes Pobal/Deonach 
Eileen O’Rourke Pobal/Deonach 
Rody Kelly Tithíocht Dheonach 

 
An CBS Cultúir, Sláinte agus Talmhaíochta 

An Comh.  Walter Lacey (Cathaoirleach) Comhalta Tofa 
An Comh.  Tommy Kinsella Comhalta Tofa 
An Comh.  Brian O’Donoghue Comhalta Tofa 
An Comh.  Jim Deane Comhalta Tofa 
An Comh.  Andrea Dalton Comhalta Tofa 
An Comh.  Denis Foley (Ionadaí FSS) Comhalta Tofa 
An Comh.  Arthur McDonald (Ionadaí FSS) Comhalta Tofa 
Folamh Comhalta Tofa 
Eric Driver Talmhaíocht/Feirmeoireacht 
Eileen Doyle Cuimsiú Sóisialta  
George Stafford Pobal/Deonach 
James Browne Pobal/Deonach 
Derek Shannon Gnó/Tráchtáil 
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SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA, ACMHAINNÍ DAONNA 
______________________________________________________________________________ 

Tá an Rannóg Seirbhísí Corparáideacha agus Acmhainní Daonna freagrach as raon leathan 
seirbhísí a sholáthar agus a bhainistiú, lena n-áitítear cruinnithe na Comhairle agus an Ghrúpa 
Beartais Chorparáidigh, Clár na dToghthóirí, Saoráil Faisnéise, agus raon leathan fosheirbhísí 
a bhaineann le gnó na Comhairle.  
 
 
SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA 

 Cruinnithe na Comhairle agus an Ghrúpa Beartais Chorparáidigh a bhainistiú, 
Tinreamh Comhairleoirí ag Comhdhálacha, Liúntais agus Costais na gComhairleoirí a 
Íoc, Fáiltithe Cathartha, Naisc le Comhlachtaí Náisiúnta ar nós LAMA agus ACCC, Coistí  
Comhphóilíneachta.    

 Clár na dToghthóirí 

 Toghcháin Áitiúla 

 Seirbhís do Chustaiméirí  

 Cumarsáid Chorparáideach – Preaseisiúint 

 Táscairí Feidhmíochta Seirbhíse do Chustaiméirí a Chomhordú  

 Madraí a Rialú  

 Cúirt an Chróinéara 

 Réadmhaoin na Comhairle a Bhainistiú 

 An Tuarascáil Bhliantúil a Ullmhú 

 An Plean Corparáideach a Ullmhú  

 Clár Eitice 

 Saoráil Faisnéise 

 An tOmbudsman 

 Cosaint Sonraí 

 Caidreamh Poiblí 

 Scéim Gaeilge  

 Plean Míchumais  

 Clár Comhpháirtíochta Scoile/Gnó 

 Táscairí Seirbhíse a chomhordú. 

 Tionscnaimh nua na Comhairle ar nós Fix My Street agus MapAlerter a chur chun cinn. 

 Bainistíocht Mór-Éigeandála – Cumarsáid.  Idirchaidreamh a dhéanamh leis an bpobal, 
leis na meáin agus na Comhairleoirí le linn fíor-dhrochaimsire ina measc. 

 
 
ACMHAINNÍ DAONNA  
Fostaithe:  Líon daoine an  31/12/2018 = 350 (CLA 277.69) 

 Pleanáil Daonchumhachta, Earcaíocht agus Roghnú 

 Imlonnú na foirne chuig gach limistéar seirbhíse.  

 Oiliúint, Foghlaim agus Forbairt 

 Bainistíocht Feidhmíochta (CBFF) 

 Caidreamh Tionsclaíoch  

 Folláine Foirne agus an Clár Cúnaimh d’Fhostaithe 

 Comhionannas agus Éagsúlacht 
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 Cothromaíocht Oibre is Saoil  

 Timpeallacht Dhearfach agus Shábháilte Oibre a chruthú 

 Comhpháirtíocht san Ionad Oibre 

 Aoisliúntas 

 Forbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) 

 An Croíchóras Acmhainní Daonna/Párolla/Aoisliúntais a chur i bhfeidhm 

 Bainistíocht Freastail 

 Beartas AD a Fhorbairt 
 

Soláthraíonn an Rannóg comhordú agus ceannaireacht, chomh maith, maidir le Comhaontú 
na Seirbhíse Poiblí a chur i bhfeidhm faoin gComhaontú um Pá agus Pinsin na Seirbhíse Poiblí 
2017.  Cuimsíonn sé seo gníomhartha a bhaineann leis na catagóirí a leanas: 
 

 Athstruchtúrú  

 Seirbhísí Comhroinnte 

 Soláthar 

 Ríomhrialtas  

 Imlonnú  
 

Tá roinnt maith de chuspóirí agus de spriocanna an phlean bainte amach ag Comhairle 
Chontae Cheatharlach an méid seo a leanas ina measc: 
 

 An párolla a aistriú, feidhm an aoisliúntais ina measc, chuig MyPay (á oibriú ag 

Comhairle Contae Laoise). 

 An conradh le haghaidh soilsiú poiblí a sholáthar go réigiúnach etc. 

 Acmhainní a roinnt idir Leabharlann Cheatharlach, Músaem nua an Chontae agus 

Oifigí Turasóireachta.  

 Cuíchóiriú na seirbhíse bailithe ioncaim. 

 Plean uileghabhálach don lucht oibre a ullmhú a chur i bhfeidhm. 

 An t-aistriú chuig údarás aonair, cuíchóiriú struchtúir mhaoirseachta an limistéir 

innealtóireachta ina measc.  

 

CLÁR NA DTOGHTHÓIRÍ 
Cuirtear Clár na dToghthóirí le chéile ar bhonn bliantúil agus eisíodh Clár na dToghthóirí don 

tréimhse 2018/2019 an 1 Feabhra 2018.     Is é 41,476 duine an líon iomlán toghthóirí ar an 

gClár ar féidir leo vóta a chaitheamh.  Úsáideadh Clár na dToghthóirí 2018/2019 ar mhaithe le 

reifreann a cuireadh ar siúl an 25 Bealtaine 2018 agus d’Olltoghchán an Uachtaráin a bhí ar 

siúl an 26 Deireadh Fómhair 2018.   Cuireadh reifreann ar siúl, chomh maith, an lá céanna a 

bhí toghchán an uachtaráin chun tagairtí a bhaint do chion an "diamhasla" ón mBunreacht. 
 
AN TOMBUDSMAN  
Bunaíodh Oifig an Ombudsman chun gearáin a iniúchadh ó bhaill an phobail a mhothaigh nár 
caitheadh go cothrom leo maidir lena gcuid déileálacha le comhlachtaí ar nós Ranna Rialtais, 
Údaráis Áitiúla, Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte etc.  Ní bhfuair Comhairle Contae 
Cheatharlach aon ghearáin in 2017.  
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SAORÁIL FAISNÉISE 
De réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise (SF), 1997-2014, tá trí cheart dhlíthiúla acu siúd a 
lorgaíonn teacht ar eolas a choimeádann comhlachtaí poiblí fúthu atá clúdaithe faoin Acht: 

 

 An ceart rochtana ar thaifid oifigiúla a cruthaíodh i ndiaidh an 21 Aibreán 1998 atá 
á gcoimeád ag Ranna Rialtais nó comhlachtaí poiblí faoi réir an Achta. 

 An ceart go gceartaítear sonraí pearsanta i dtaifid oifigiúla nó go nuashonraítear 
iad, sa chás go bhfuil an fhaisnéis sin neamhiomlán, mícheart nó míthreorach; agus  

 An cearta cúiseanna a fháil a bhí le cinntí a rinne comhlachtaí poiblí a imríonn 
tionchar ar an té a lorg iad. 

 
Ní mór iarratas ar eolas faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh i scríbhinn agus ní mór 
a lua go bhfuil an t-eolas á lorg faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.  Ba é seo a leanas líon na n-
iarrataí a fuarthas i rith 2018 faoin Acht um Shaoráil Faisnéise: 
 

Líon na n-iarratas a fuarthas 84 
Líon na n-iarrataí a deonaíodh 38 
Líon na n-iarrataí a diúltaíodh 41 
Cásanna beo an 31 Nollaig 2017  8 
Líon na n-athbhreithnithe inmheánacha 2 
Líon na nAchomharc a rinneadh leis an gCoimisinéir 

Faisnéise 
0 

 

MADRAÍ A RIALÚ   
Faoi na hAchtanna um Rialú Madraí, 1986 agus 1992, gach madra seachas iad siúd nach n-

úsáideann na Gardaí, na Fórsaí Cosanta nó Seirbhísí Custam agus Máil ach do dhualgais 

oifigiúla. Is cion é faoi Alt 2 den Acht má choimeádann duine madra mura bhfuil ceadúnas don 

mhadra aige/aici nó ceadúnas ginearálta d’aon líon madraí ag áitreabh sannaithe. Oibríonn 

Comhairlí Contae Cheatharlach agus Chill Chainnigh Comhsheirbhís Maor Madraí agus tá 

beirt Mhaor Madraí bunaithe i mBaile Phóil.   
 
Ceadúnais a Eisíodh:  Ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 31 Nollaig 2018 = 2,000. 
Ioncam     €40,173.68 

 

AN TACHT UM BUNACHAIS PÓRÚCHÁIN MADRAÍ, 2010 

D’fhorbair an Chomhairle prótacail do mheasúnaithe riosca chomh maith le treoirlínte 

cigireachta a fheidhmeoidh mar theimpléad do mheasúnaithe suímh.  Tá an Chomhairle ag 

tabhairt faoi dhá chigireacht gan fhógra anois, ar a laghad, ar gach Bunachas Pórúcháin Madraí 

(BPM) cláraithe in aghaidh na bliana.  
 
 

 

ÓCÁIDÍ CATHARTHA 
Is iad na baill foirne i Seirbhísí Corparáideacha a dhéanann gach ócáid chathartha a 

chomhordú agus a óstáil, an méid seo a leanas ina measc: casadh le grúpaí scoile ar cuairt, 
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toscaireachtaí, Ambasadóirí agus Airí agus ócáidí aitheantais agus Fáiltithe Cathartha 

iomlána.  reáchtáiltear Fáiltithe Cathartha, de ghnáth, i  Seomra na Comhairle nó sa spás 

amharclainne in iar-Halla an Bhaile. 
 
Reáchtáladh trí fháiltiú cathartha i rith 2018: 
 

 Foireann Shraithchomórtas Sacair Cheatharlach agus Cheantar Cheatharlach  

 Molly Scott, Lúthchleasaí 

 Oíche Aitheantais na gCluichí Oilimpeacha Speisialta  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Is feidhm Ghrúpa Bheartais Chorparáidigh na Comhairle i gcoiste é Fáiltiú Cathartha a 

bhronnadh. Bíonn freastal an-mhór ar Fháiltithe Cathartha agus reáchtáiltear iad, de ghnáth, 

tráthnónta Aoine.   D’óstaigh Ceantair Bhardasacha Cheatharlach agus Mhuine Bheag roinnt 

fáiltithe freisin.  
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GNÓ SA PHOBAL 
Tá baint ag an gComhairle le roinnt blianta anuas i dtionscnamh le heagraíocht ar a dtugtar ‘an 

Chomhpháirtíocht Ghnó ó Scoileanna go Gnó’ (‘Schools to Business Partnership’), ina bhfuil 

ceangal ag an gComhairle le Gairmscoil Cheatharlach. Faoin tionscnamh seo, soláthraíonn an 

Chomhairle clár do dhaltaí na cúigiú bliana a thugann cuairt ar an gComhairle agus a 

fhreastalaíonn ar chainteanna eolais a chuireann baill foirne éagsúla ar siúl maidir lena gcuid 

oibre don Chomhairle (‘lá sa saol’ / ‘a day in the life’. Tugann na daltaí cuairt ar an láthair, 

freisin, ar láithreacha ar nós an Stáisiúin Dóiteáin, na Leabharlainne etc. Ag an gcéim 

dheireanach den chlár, cuireann Rannóg AD na Comhairle comhairle ar CV a sheachadadh 

agus ar ullmhú d’agallamh, agus tugann foireann ón gComhairle cuairt ina dhiaidh sin ar an 

scoil chun tabhairt faoi bhréag-agallaimh agus chun aiseolas a thabhairt.    
Bhí na measúnaithe bliantúla a rinneadh ar an scéim thar a bheith dearfach le blianta beaga 

anuas.  
 
 
MAOIN CHORPARÁIDEACH 

Tá Rannóg na nGnóthaí Corparáideacha freagrach as an Maoin Chorparáideach go léir agus as 

an gcéanna a chothabháil. Tá sí freagrach freisin as gach maoin a leasú le agus ó pháirtithe eile. 

Ó cuireadh deireadh leis na Comhairlí Baile, tá an Chomhairle Contae freagrach anois, chomh 

maith, as gach iarmhaoin Chomhairle Baile Cheatharlach agus Mhuine Bheag agus as a 

léasanna. Rinneadh an Roinn Tithíochta, Pobail agus Rialtais Áitiúil staidéar luacha airgid le 

déanaí ar an ábhar seo agus tá athbhreithniú a dhéanamh air faoi láthair chun a chinntiú go 

bhfuil bainistíocht mhaoine corparáidí ag teacht le dea-chleachtas na hearnála.  
 
 

TUARASCÁIL MHÍOSÚIL AR DHUL CHUN CINN AN 

PHRÍOMHFHEIDHMEANNAIGH LEIS AN  GCOMHAIRLE 
Ullmhaíonn an Príomhfheidhmeannach tuarascáil ar fheidhmíocht gach 

stiúrthóireachta/rannóige i rith na míosa i ndiaidh na tuarascála míosúla deireanaí.   Is mír atá 

ar an gclár cruinnithe an tuarascáil seo ag gach cruinniú míosúil na Comhairle agus glactar le 

ceisteanna ó na baill ar aon ghné den tuarascáil.    Meicníocht atá sa tuarascáil, chomh maith, 

inar féidir le baill maoirseacht a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh ar an bPlean 

Corparáideach a chur i bhfeidhm.   Seoltar cóip de Thuarascáil Mhíosúil an 

Phríomhfheidhmeannaigh chuig an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil 

gach mí.  
 

 
AN GHNÍOMHAIREACHT BAINISTÍOCHTA RIALTAIS ÁITIÚIL (AN GBRÁ) 
Gníomhaireacht stáit den Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil é an 
Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (an GBRÁ) a bunaíodh in 2012 chun réimse 
seirbhísí a sholáthar don Earnáil Rialtais Áitiúil.   Cruthaíodh an Ghníomhaireacht nuair a 
rinneadh an Bord Seirbhísí Ríomhaire Rialtais Áitiúil, an Bord Seirbhísí Bainistíochta Rialtais 
Áitiúil agus an Chomhairle Leabharlann a chumasc.  
 
Gníomhaireacht údarás áitiúil é an GBRÁ a chistíonn údaráis áitiúla go príomha agus oibríonn 
sé san earnáil rialtais áitiúil, agus déanann sé tuairisciú ar fheidhmíocht, faoi mar a 
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theastaíonn, leis an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Bíonn de chuspóir ag an 
nGníomhaireacht freastal ar riachtanais na n-údarás áitiúil agus na Roinne Tithíochta, 
Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil (an RTPRÁ) chun an clár athchóirithe earnála poiblí a 
sholáthar san earnáil rialtais áitiúil (go háirithe i dtaobh cur chuige earnála i leith soláthar 
seirbhíse), taighde a dhéanamh ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn agus a 
sainaithníodh, cabhrú le húdaráis áitiúla i dtomhas a dhéanamh a athrú, agus tacú, go 
ginearálta, le feidhmíocht fheabhsaithe san earnáil rialtais áitiúil. 
 
Cuirtear síneadh le sainchúram reachtúil na Gníomhaireachta leis an méid seo a leanas a 
chuimsiú: 
 

 Seirbhísí comhairleacha a sholáthar d’údaráis áitiúla chun cabhrú le gnó na n-údarás áitiúil seo 

agus é a chomhordú. 

 

 Na seirbhísí siúd a sholáthar a d’fhéadfadh bheith ag teastáil ag údaráis áitiúla san fhearann 

Caidrimh Thionsclaíoch (CT) agus Bainistíocht Acmhainní Daonna (AD).  

 

 Na seirbhísí siúd a sholáthar a d’fhéadfadh bheith ag teastáil ag údaráis áitiúla chun 

comhoiriúnacht a chomhordú agus a bhaint amach san úsáid a bhaintear as Teicneolaíochtaí 

Faisnéise agus Cumarsáide (TFC). 

 

 Comhairle, cúnamh agus seirbhísí a sholáthar d’Údaráis Leabharlainne maidir leis an tseirbhís 

leabharlainne poiblí. 

 

 Na seirbhísí siúd bainistíochta eile a sholáthar a d’fhéadfadh bheith ag teastáil ag Údaráis 

Áitiúla.  

 

 Na seirbhísí siúd a sholáthar do chruinnithe Príomhfheidhmeannaigh Údarás Áitiúil agus na 

seirbhísí tacaíochta siúd a theastaíonn ó Chumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach 

(CBCC). 

 

 An chomhairle, faisnéis agus cúnamh sin a theastaíonn ón Aire Tithíochta, Pleanála, Pobail 

agus Rialtais Áitiúil.  
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COMHDHÁLACHA AR FHREASTAIL 

COMHAIRLEOIRÍ ORTHU IN 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dáta  Comhdháil Láthair Na Comhairleoirí a 

d’Fhreastail 
An 5-7 Eanáir  An tAcht Acht Airgeadais, 2017 Óstán an Four Seasons, Cairlinn, 

Contae Lú 
A. Dalton, F. Browne 
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An 19-21 

Eanáir 
Teidlíocht do Sheirbhísí Sláinte Óstán O’Donovan, Cloich na Coillte, 

Contae Chorcaí.  
B. O’Donoghue 

An 9 Márta  Seimineár Earraigh NFLA 

Ireland 
Oifigí Comhairle na Gráinsí, Fhear 

Manach agus na hÓmaí, 

Lisnamallard, an Ómaigh, Contae 

Thír Eoghain.  

 K. Murnane, J. Deane, 

A. McDonald,  
J. Pender, A. Gladney 

An 23-25 

Márta 
Tromluí an 8ú Leasú ar an 

mBunreacht 
Óstán Clonakilty, Cloich na Coillte, 

Contae Chorcaí. 
W. Quinn 

An 5-7 

Deireadh 

Fómhair 

Beartas Comhtháthaithe an AE 

2014-2020 
Óstán Clonakilty, Cloich na Coillte, 

Contae Chorcaí.  
D. Foley 

AN 23-25 

Samhain  
Teidlíocht do Sheirbhísí Sláinte Óstán Clonakilty, Cloich na Coillte, 

Contae Chorcaí.   
D. Foley 

An 7 Nollaig  Seimineár Bliantúil Beartais an 

NFLA 
Oifigí na Comhairle, Rae 

Mhuineachán, an tIúr, Contae an 

Dúin.  

J. Pender, J. Deane, 
K. Murnane 

An 14-16 

Nollaig  
Beartas Comhtháthaithe an AE 

2014-2020 
Óstán an Four Seasons, Cairlinn, 

Contae Lú  
A. McDonald 

An 14-16 

Nollaig  
An Bille Rialtais Áitiúil 

(Comhairlí Baile a Aisiriú), 

2018 

Óstán Whitford, Loch Garman. T. Kinsella 
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Sláinte agus 
Sábháilteacht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RÉAMHRÁ 
1. Tá tiomantas soiléir ag Comhairle Contae Cheatharlach timpeallacht shábháilte agus 

shláintiúil oibre a sholáthar dá fostaithe, úsáideoirí seirbhíse agus do dhaoine eile a 

bhféadfadh gníomhaíochtaí na Comhairle difear a dhéanamh dóibh.  Tá ardmheas ag 
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an gComhairle Contae, chomh maith, ar phrionsabail na hoscailteachta agus na 

cuntasachta, lena n-áitítear monatóireacht a dhéanamh ar na seirbhísí a sholáthraíonn 

sí. 
 
2. Is é cuspóir na tuarascála bliantúla sláinte agus sábháilteachta seo chun tiomantas 

Chomhairle Contae Cheatharlach a léiriú don mhéid seo a leanas: 
 

 cur i bhfeidhm leanúnach agus éifeachtach bheartais, eagrúcháin agus 

shocruithe sláinte agus sábháilteachta na Comhairle Contae. 
 iarracht a dhéanamh gach achtú dlíthiúil a bhaineann le Sábháilteacht, le Sláinte 

agus Leas san ionad oibre a chomhlíonadh. 
 monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht i leith sláinte agus sábháilteachta 

agus í a thomhas, ag féachaint le béim a leagan ar limistéir ina bhfeidhmíonn an 

Chomhairle go  maith, chomh maith le limistéir atá le feabhsú. 
 Timpeallacht shábháilte agus sláintiúil a chinntiú d’fhostaithe, úsáideoirí 

seirbhíse agus cuairteoirí chuig áitreabh na Comhairle Contae.  
 
3. Beidh sé mar chuspóir ag an gComhairle Contae gach tiomantas de na tiomantais thuas 

a bhaint amach trí leanúint le bheith ag oibriú i gcomhpháirtíocht le gach ceann dár 

bpáirtithe leasmhara, idir pháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha.  
 
LÉARGAS GINEARÁLTA AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ IN 2018 

Seo a leanas buaicphointí na dtionscnamh agus na n-éachtaí móra i rith 2018:  
 

 Rinne an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann iniúchadh Faireachais 

OHSAS 18001 ar Sheirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Cheatharlach i Samhain agus 

choimeád siad a ndeimhniúchán.   
 

 Cuireadh tús le tionscadal nua sa ráithe dheireanach in 2018 chun athbhreithniú 

agus nuashonrú a dhéanamh ar an gcóras reatha bainistíochta sábháilteachta i leith 

chaighdeán ISO45001. Caighdeán idirnáisiúnta é ISO 45001 ina sonraítear 

riachtanais do chóras bainistíochta sláinte agus sábháilteacht cheirde (S agus SC), 

ina dtugtar treoir maidir lena úsáid, lena chur ar chumas eagraíochta chun feabhas 

réamhghníomhach a chur ar a feidhmíocht S agus SC chun cosc a chur ar ghortú 

agus drochshláinte. Ciallaíonn seo gach cáipéis mheasúnaithe, bheartais agus nós 

imeachta riosca, agus foirmeacha sábháilteachta a nuashonrú ar fud na 

heagraíochta chun ráiteas sábháilteachta na Comhairle a athrú chuig lámhleabhar 

agus córas rialaithe cáipéisí a thabhairt isteach chun na cáipéisí a bhainistiú. Tá 

an fillteán Sláinte agus Sábháilteachta á nuashonrú faoi láthair agus cuireadh tús 

le hobair ar fheabhas a chur ar an bpointe rochtana don fhoireann le cabhair ón 

rannóg TF.  
 

 Eagraíodh Scagthástáil Sláinte don fhoireann go léir mar chuid de Thionscnamh 

Folláine san Ionad Oibre.    
 

 Lean an Rannóg Sábháilteachta ag tabhairt faoi spotchigireachtaí i rith na bliana 

sna limistéir seo a leanas: 
o Láithreán Líonadh Talún agus Tionscadal Barrchaidhpe Bhaile an 

Phaoraigh   
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o Stáisiún Dóiteáin agus Ionad Oiliúna CFS 
o Leabharlann Mhuine Bheag 
o Rochtain Halla McGrath 
o Gníomhaíochtaí Oibreacha Bóthair 

 
 Tugadh faoi chigireachtaí ar Chothabháil Foirgnimh i rith 2018 ag na láithreacha 

seo a leanas: 
o Clós Innealra Bhaile Mhic Thiarnáin 
o Halla an Bhaile 
o Oifigí Fiontair Áitiúil 

 

 Rinneadh na cáipéisí seo a leanas a nuashonrú/a dhréachtú in 2018:  
o Measúnuithe Riosca do Sheirbhísí Iompair/Uisce  
o Measúnuithe Riosca Leabharlainne Oscailte  
o Tá nuashonrú ar an gCóras Bainistíochta Sábháilteachta ar siúl faoi 

láthair, de réir thionscadal ISO45001.  
 
 

 Tugtar faoi chomhairliúchán le fostaithe ar shaincheisteanna sláinte agus 

sábháilteachta ar roinnt leibhéil: 
 

1. Coiste Comhairliúcháin Sábháilteachta ina bhfuil Ionadaithe 

Sábháilteachta Roinne agus ball den Choiste Bainistíochta 

Sábháilteachta, agus an Comhairleoir Sláinte agus Sábháilteachta.  Chas 

an Coiste ar a chéile faoi dhó in 2018.  
 

2. Coiste Bainistíochta Sábháilteachta ina bhfuil bainistíocht na rannóige, 

cathaoirleach an Choiste Comhairliúcháin Sábháilteachta agus an 

Comhairleoir Sláinte agus Sábháilteachta.  Tháinig an Coiste le chéile 2 

hair in 2018. 
 

3. Mar chuid den obair leanúnach chun feabhas a chur ar Chóras 

Bainistíochta Sábháilteachta na Comhairle, chas an Grúpa um Chur i 

bhFeidhm an CBS le chéile faoi dhó agus rinne sé athbhreithniú ar 

cháipéis bheartais thábhachtach amháin atá le cur i  bhfeidhm – 

teagmhais thromchúiseacha a bhainistiú nuair is ann do bhaol i leith 

imscrúdú coiriúil.  Tá baill foirne ó gach grád agus ó gach stiúrthóireacht 

laistigh den eagraíocht sa ghrúpa.   Cinntíonn sé seo go ndéantar 

comhairliúchán cuí agus go mbaineann na cáipéisí beartais a fhaomhtar 

le hobair na Comhairle Contae agus go dtagann siad le ceanglais 

reachtúla.  

 

 

 
 
OILIÚINT SLÁINTE AGUS SÁBHÁILTEACHTA 
Chuir Comhairle Contae Cheatharlach clár fairsing de chúrsaí sláinte agus 

sábháilteachta ar siúl i rith 2018.  Tugtar tús áite d’oiliúint reachtúil agus chuir an 

Oifig Oiliúna na cúrsaí a leanas ar siúl i rith 2018: 
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 Láimhsiú – Márta 2018 agus Deireadh Fómhair 2018 – lucht freastail 20 duine, 

ar an iomlán. 
 Oiliúint ar Theagascóir Maor Dóiteáin  
 Ionduchtúcháin – An fhoireann nua go léir in 2018 – d’fhreastail 20 duine  
 Éire Shláintiúil – Eanáir agus Feabhra 2018 – d’fhreastail beirt 

 Láimhsiú – Márta 2018 agus Deireadh Fómhair 2018 – lucht freastail 20 duine. 

 Oiliúint ar Freagairt do Theagmhas Tromchúiseach do Bhainisteoirí Líne – 
Márta 2018 – d’fhreastail 32 duine 

 Feasacht ar Mhíchumas – Márta 2018 – d’fhreastail duine amháin 

 Teagascóir Maor Dóiteáin – Bealtaine 2018 – d’fhreastail duine amháin 

 Pas Sábháilte – Bealtaine, Meitheamh, agus Deireadh Fómhair 2018 – 
d’fhreastail 104 duine 

 Garchabhair ag an Obair – Iúil 2018 – d’fhreastail duine amháin 

 Deimhniú um Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí (DIGT) Modúl 4 – Samhain 2018 – 
d’fhreastail 24 duine. 

 
   

FORFHEIDHMIÚ  
Ní dhearna an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta aon chigireachtaí sceidealaithe in 

2018.   
 
 
TIMPISTÍ/TEAGMHAIS 

Cuireadh ocht dteagmhas intuairiscithe amach leis an ÚSS ina raibh baint ag an 

 bhFoireann i gcuntas in 2018.  

 
ATHRUITHE ÁBHARTHA AR AN REACHTAÍOCHT 

o Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhm 

Ghinearálta), 2007, Cuid 4 Obair ar Airde agus Rialacháin Leasaithe 2007 – 

Cód Cleachtais nua do Scafall rochtana 
o Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 

(Tumadóireacht), 2018  
o Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhm 

Ghinearálta), 2007, Cuid 2 an tIonad Oibre agus Trealamh Oibre, Caibidil 3 

Trealamh Cosanta Pearsanta agus Rialacháin Leasaithe 2007, Rialacháin an 

Aontais Eorpaigh (Trealamh Cosanta Pearsanta), 2018 
o Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Tionscail 

Eastóscacha), 1997       
o Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Mianaigh), 

2018 
o Na Rialacháin um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Oibreáin 

Cheimiceacha) (Leasú), 2015 –Cód Cleachtais nua do na Rialacháin um 

Oibreáin Cheimiceacha 
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PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is é mórchuspóir na rannóige pleanála forbairt an Chontae a chur chun cinn ar bhealach lena n-

éascaítear dul chun cinn inbhuanaithe geilleagrach agus sóisialta.   Cuimsíonn oibriú laethúil 

na rannóige pleanála roinnt limistéir faoi leith, is iad sin, bainistiú forbartha, pleanáil chun cinn, 

forfheidhmiú pleanála, eastáit neamhchríochnaithe agus forbairtí cónaitheacha a ghlacadh i 

gcúram. 



19 

 

 
 

IARRATAIS PLEANÁLA: 
 

Fuair Comhairle Chontae Cheatharlach 513 iarratas pleanála san iomlán i rith 2018.  Seo a 

leanas miondealú ar na cinntí a rinne Comhairle Contae Cheatharlach i rith 2018: 
 

 Líon na n-iarratas bailí a fuarthas    370 
 Líon na n-iarratas neamhbhailí a fuarthas  143 
 Líon na n-iarratas a deonaíodh    271 
 Líon na n-iarratas a diúltaíodh    23    

 
 

BAINISTÍOCHT FORBARTHA 
 
 

Comhairliúcháin réamhphleanála: 
 
I rith 2018, cuireadh 157 comhairliúchán réamhphleanála ar siúl.  
 
Seo a leanas an nós imeachta chun déileáil le comhairliúcháin réamhphleanála: 
 

1. Seolann an t-iarratasóir foirm iarratais chomhlánaithe réamhphleanála, anuas ar an 
gcáipéisíocht ábhartha, ar aghaidh. 

2. Cuirtear an t-iarratasóir ar an eolas ar am a cheaptar agus cuirtear cruinnithe 
réamhphleanála ar siúl gach seachtain. 
 

FORFHEIDHMIÚ 
De réir an Achta um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), lorgaíonn an Rannóg Pleanála a 

chinntiú go gcomhlíontar ceadanna pleanála.   Déanann an Rannóg Pleanála gach gearán i 

scríbhinn maidir le forbairt neamhúdaraithe a imscrúdú nuair is cosúil go bhfuil údar maith leo.   

I ndiaidh imscrúdú a dhéanamh ar ghearán bona  fide, cuirtear tús leis na céimeanna 

forfheidhmithe trí Litir Rabhaidh a eisiúint agus trí Fhógra Forfheidhmithe a eisiúint mura 

réitítear an cheist go sásúil i ndiaidh Litir Rabhaidh a eisiúint.  I gcás neamhchomhlíonadh an 

Fhógra Forfheidhmithe, cuirtear tús le himeachtaí dlí. 

 

 
2018 

 
Comhairle Contae Cheatharlach 

 
Gearáin a Fuarthas 63 

Litreacha rabhaidh a eisíodh 40 
Fógraí forfheidhmithe a 

seirbhéaladh 
19 

Imeachtaí dlí a tosaíodh 2 

 

EASTÁIT A THÓGÁIL I GCÚRAM 
Faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), is féidir leis an bhForbróir nó le 

tromlach na n-úinéirí a chónaíonn san fhorbairt iarratas a dhéanamh ar eastáit a thógáil i 
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gcúram.   Ceadaítear san Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2010 don tÚdarás Áitiúil cuid 

d’eastát a thógáil i gcúram.  
 
Tógadh na forbairtí tithíochta seo a leanas i gcúram i rith 2018: 
 

 
Ainm na Forbartha 

 
Seoladh na Forbartha 

Phelim Wood An Tulach, Contae Cheatharlach 
Meadowbank Na Cnoic Arda, Contae Cheatharlach 
Castle Rock An Charraig Dhubh, Bun Clóidí, Contae 

Cheatharlach 
Moyacomb Meadows Cluain na nGall, Contae Cheatharlach 

 

EASTÁIT NEAMHCHRÍOCHNAITHE 
I ndiaidh athbhreithniú a dhéanamh ar na forbairtí neamhchríochnaithe don Suirbhé Náisiúnta 

a thit amach i gcomhairle leis an Roinn Tithíochta,  Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil, ba 

é 17 líon na bhforbairtí tithíochta neamhchríochnaithe a sainaithníodh i gContae Cheatharlach 

in 2018.  
 

LÁITHREÁIN THRÉIGTHE AGUS STRUCHTÚIR BHAOLACHA  
De réir an Achta um Láithreáin Thréigthe, 1990, eisíodh 65 Fógra um Láithreán Tréigthe san 

iomlán i rith 2018.   Bhí 22  réadmhaoin, ar an iomlán, liostaithe ar Chlár na Láithreán 

Tréigthe an 31 Nollaig 2018.  Cuireadh tús le próiseas an Ordaithe Ceannaigh Éigeantaigh le 

maidir le 9 réadmhaoin i rith 2018. 
 
I gcomhréir leis an Acht Rialtais Áitiúil (Seirbhísí Sláintíochta), 1964, eisíodh 14  Fhógra, ar 

an iomlán, i rith 2018 a d’iarr ar úinéir na réadmhaoine chun tabhairt faoi oibreacha ar a 

réadmhaoin.  
 

PLEANÁIL CHUN CINN 
An Creat Pleanála Náisiúnta (an CPN) 
Foilsíodh Creat Pleanála Náisiúnta an Rialtais Dé hAoine, an 16 Feabhra 2018, i gcomhthráth 

leis an bPlean Forbartha Náisiúnta nua deich mbliana, a chomhainmnítear “Tionscadal Éireann 

2040: Todhchaí na hÉireann a Atógáil”. Leagtar amach sa Chreat Pleanála Náisiúnta cúrsa nua 

do phleanáil agus forbairt in Éirinn, chun comhshraith spriocanna atá dírithe ar Thorthaí 

Straitéiseacha Náisiúnta. Is é an cháipéis bheartais uileghabhálach náisiúnta phleanála anois a 

bhaineann go hábhartha le feidhmeanna pleanála údaráis réigiúnacha agus áitiúla pleanála.  
 
Ghlac Comhairle Contae Cheatharlach páirt sa Chreat Pleanála Náisiúnta a ullmhú agus 

leanfaidh sí ag cur leis an Straitéis Spásúlachta agus Gheilleagrach Réigiúnach do Réigiún an 

Oirdheiscirt a lorgaíonn chun tacú leis an gCreat Pleanála Náisiúnta a chur i bhfeidhm.  
 

AN STRAITÉIS SPÁSÚLACHTA AGUS GHEILLEAGRACH 

RÉIGIÚNACH 
Chuir Tionól Réigiúnach an Deiscirt tús leis an bpróiseas foirmiúil chun Straitéis 
Spásúlachta agus Gheilleagrach Réigiúnach (SSGR) a chur le chéile do Réigiún an 
Oirdheiscirt, faoi mar a bhforáiltear dó faoi Alt 21(1)(b) den Acht um Pleanáil agus 
Forbairt, 2000 (arna leasú). Is é cuspóir an SSGR chun tacú le cur i bhfeidhm an CPN 
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agus bheartais agus chuspóirí geilleagracha an Rialtais trí chreat fadtéarmach 
pleanála agus geilleagrach a sholáthar a bheidh ar aon dul leis an gCreat Pleanála 
Náisiúnta agus beartais nó cuspóirí geilleagracha an Rialtais.  
 
Chun díospóireacht a mhúscailt agus rannpháirtíocht a spreagadh sa phróiseas, 
d’ullmhaigh Tionól Réigiúnach an Deiscirt Páipéar Saincheisteanna ina sonraítear na 
ceisteanna atá le breithniú sa Straitéis Spásúlachta agus Gheilleagrach Réigiúnach. 
Ghlac Comhairle Contae Cheatharlach páirt sa phróiseas seo agus éascaíodh 
ceardlanna éagsúla le heolas a chur ar fáil ar an Dréacht-SSGR a ullmhú faoi faoi Alt 
21(1)(b) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú). Rinne Baill den Tionól 
Réigiúnach breithniú ar an tuarascáil an 9 Samhain 2018 agus tá sé faoi réir 
comhairliúchán poiblí faoi láthair. Beidh aighneacht á déanamh ag Comhairle Contae 
Cheatharlach leis an Dréacht-SSGR chun forbairt inbhuanaithe an réigiúin iomláin a 
éascú, príomhlonnaíochtaí straitéiseacha, Baile Cheatharlach ina measc, a chuirfidh 
le tábhacht straitéiseach na dtrí chathair chun feidhmiú mar fhrithbheart in aghaidh 
rófhorbairt Bhaile Átha Cliath agus ceantar thoir níos fairsinge agus chun forbairt 
inbhuanaithe agus gheilleagrach an réigiúin a chur chun cinn. Leanfaidh Comhairle 
Contae Cheatharlach le páirt a ghlacadh agus le tabhairt faoin Dréacht-Straitéis 
Spásúlachta agus Gheilleagrach Réigiúnach do Réigiún an Oirdheiscirt a chur le 
chéile sna míonna amach romhainn.  
 
Comh-Phlean Spásúlachta do Mhórcheantar Uirbeach Cheatharlach-na Gráige 2012-

2018  
 
Chuir an tÚdarás Pleanála Leasú Uimh. 2 ar aghaidh chuig Plean Ceantair Áitiúil Phurláin 

Bhaile Cheatharlach (arna shíneadh). Éascaíonn an Leasú breithniú a dhéanamh ar iarratas ar 

theach cónaithe aonair laistigh de na tailte ar a ndearnadh criosú mar chúltaisce straitéiseach 

faoi chúinsí eisceachtúla amháin nuair a léiríonn an t-iarratasóir feidhmiúlacht gheilleagrach / 

riachtanas sóisialta go soiléir agus nuair a sásaíodh critéir áirithe i gcomhréir le pleanáil cheart 

agus forbairt inbhuanaithe an cheantair. I ndiaidh aighneachtaí a thaispeáint go poiblí agus a 

bhreithniú, anuas ar bhreithniú a dhéanamh ar gach tuarascáil timpeallachta, rinne na 

Comhaltaí Tofa an cinneadh chun Leasú a dhéanamh ar an gComhphlean Spásúlachta do 

Mórcheantar Uirbeach Cheatharlach agus na Gráige ina gcuimsítear Plean Ceantair Áitiúil 

Bhaile agus Phurláin Cheatharlach 2012-2018 (faoi mar a síneadh é) ag Cruinniú na Comhairle 

i Márta.  
 

 
 
PLEAN FORBARTHA CHEATHARLACH 2015-2021 
Chuir an Rannóg Pleanála tús leis an bpróiseas chun eolas a chur ar fáil do Leagan Eile de 

Phlean Forbartha Chontae Cheatharlach a ullmhú ina gcuimsítear roinnt lonnaíochtaí laistigh 

de chreat an Phlean Forbartha Contae (PFC).  Cuireann an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 

2000, (arna leasú) ar chumas Údarás Pleanála cuspóirí a chuimsiú (do bhailte ina bhfuil daonra 

níos lú ná 5,000) laistigh den PFC. Áirítear leis na bailte agus na sráidbhailte beag a bheidh á 

rialáil ag criosú úsáid talún agus cuspóirí agus prionsabail ar leith a rialaíónn a bhforbairt amach 

anseo, Balana, an Bhuiríos, an Charraig Dhubh, Baile Haicéid, Leithghlinn an Droichid, Ráth 

Bhile agus Tigh na hInse. 
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Cheap Comhairle Contae Cheatharlach sainchomhairleoirí chun tabhairt faoi Mheasúnacht 

Straitéiseach Timpeallachta (MST), Tástáil i leith Measúnú Oiriúnachta (TMO) agus Measúnú 

Riosca Straitéiseach i gcás Tuilte (MRST) maidir leis an leagan éagsúil a bheartaítear. Tugadh 

faoi scagadh ar an MST agus tá cinntiúchán déanta go dteastaíonn Measúnacht Straitéiseach 

Timpeallachta iomlán. Táthar ag tabhairt faoi scóipeáil faoi láthair ar an MST leis na hÚdaráis 

Timpeallachta. Fuarthas aighneacht amháin ó GCC. Cuirfidh Tuarascáil Scóipéala an MST 

eolas ar fáil don leagan éagsúil / athbhreithniú ar Phlean Forbartha Chontae Cheatharlach 2015-

2021 a ullmhú, faoi mar a mheastar is cuí.  
 

TOBHACH AR LÁITHREÁIN FHOLMHA 
Leanann an Rannóg Pleanála le bunú Clár Láithreán Folamh a chur chun cinn, faoi mar a 

fhoráiltear faoin Acht um Athghiniúint Uirbeach agus Tithíocht, 2015, arna leasú ag an Acht 

um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2018.  Chun cur i bhfeidhm an tobhaigh a éascú, tá dul chun 

cinn á dhéanamh anois ar an measúnú ar láithreáin fhéideartha fholmha agus is éard atá i gceist 

leis ná tabhairt faoi chigireachtaí ar láithreáin, stair phleanála agus cuardaigh ar úinéireacht 

talún, tuarascálacha láithreáin agus litreacha agus fógraí teimpléid a dhréachtú, agus atreoruithe 

a dhéanamh chuig rannóga inmheánacha go dtabharfaí tuairimí/go ndéanfar breathnóireacht 

orthu. Is féidir breathnú ar Chlár na Láithreán Folamh ar líne ar láithreán gréasáin na Comhairle 

ag www.carlow.ie. Déanfar iontrálacha ar an gClár tar éis measúnuithe láithreáin a chur i gcrích 

agus fógraí a eisiúint de bhun an Achta um Athghiniúint Uirbeach agus Tithíocht, 2015, arna 

leasú ag an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Leasú), 2018.  Go dtí seo, eisíodh 23 fógra faoi 

Alt 7(1) den Acht.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carlow.ie/
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Oifig Fiontair Áitiúil / an tAonad Forbartha 

Geilleagraí  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tá an Oifig Fiontair Áitiúil / an tAonad Forbartha Geilleagraí freagrach as forbairt 

gheilleagrach, tacaíocht gnó agus clár turasóireachta a dhearadh, a sholáthar agus a chur i 

bhfeidhm do Chomhairle Contae Cheatharlach. Soláthraítear an Clár Turasóireachta i gcomhar 

le Turasóireacht Cheatharlach.  
Tá croífhoireann 8 mball foirne san aonad ina bhfuil Ceann Fiontraíochta, Oifigeach Sinsearach 

Forbartha Fiontraíochta, Comhairleoir Gnó, Oifigeach Forbartha Geilleagraí (Lár an Bhaile), 
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Oifigeach Tionscadal Eorpach, Oifigeach Céimithe agus Cléireachais. Tá an clár a 

sholáthraítear deartha go straitéiseach bunaithe ar Phlean Forbartha Fiontraíochta Áitiúla 2018-

2020, ar straitéis 3 bliana í. Tá an straitéis ailínithe leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus 

Pobail.  
Tacaíonn an tIonad Sármhaitheasa i bhFiontraíocht Éireann agus le Coiste Faofa agus 

Meastóireachta, ina bhfuil saineolaithe fiontraíochta, leis an bhFeidhmeannacht. Seo a leanas 

comhaltaí an Choiste Faofa agus Meastóireachta i rith 2018.  
 An tUasal Brian Ogilvie 

 An tUasal John Brophy 

 An tUasal Clare O’Shea 

 An tUasal Michael Condon 

 An tUasal Rosemary Ward 

 An tUasal Jerry O'Driscoll 

 Anne Lennon (Arna rothlú ón gCoiste in 2018) 

 Olive Nolan (Arna rothlú ón gCoiste in 2018) 
 
Tá an Stiúrthóir Seirbhísí, Bernie O’Brien, ina cathaoirleach ar an gcoiste, thar ceann an 

Phríomhfheidhmeannaigh agus Brian Fives ó Fhiontraíocht Éireann. I rith 2018, rinne Éamon 

Brophy agus Fiona O’Neill ionadaíocht mar Chathaoirleach an Choiste mar Stiúrthóir 

Gníomhach Seirbhísí.  
 
I rith 2018, ceapadh an fhoireann seo a leanas leis an Oifig Fiontair Áitiúil 
 

 Pierce Kavanagh – Oifigeach Forbartha Geilleagraí (Lár an Bhaile)  

 Helen Ryan – Oifigeach Forbartha Geilleagraí   

 Gabrielle Carroll – Oifigeach Tionscadail Eorpach  

 Aileen Mc Grath – Oifigeach Sinsearach Forbartha Fiontraíochta  
 
I rith 2018, chuaigh Anna Byrne ar scor ón Oifig Fiontair Áitiúil mar Oifig Sinsearach 

Forbartha Fiontraíochta.  
 
I dtaobh forbairt beartais, tacaíonn an Coiste Beartais Straitéisigh um Fhorbairt Gheilleagrach, 

Pleanáil agus Corparáide leis an aonad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soláthar Clár 2019 
Déantar clár na hOifige Fiontair Áitiúil / an Aonaid Forbartha Geilleagraí a sholáthar i 7 gcolún 

cláir:  
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Tá an clár fadréimseach i dtaobh gníomhaíochtaí agus cuimsítear ann an tÚdarás Áitiúil iomlán 

i dtaobh tionscadal. Rinneadh breis agus 3000 duine aonair idirchaidreamh leis an Oifig 

Fiontair Áitiúil i rith 2018 i dtaobh seirbhísí éagsúla.  
Déanann an méid seo a leanas gníomhaíochtaí an aonaid a chistiú: 

 Fiontraíocht Éireann  

 COSME (an Líonra Fiontar Eorpach)  

 An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail  

 An AE (Clár na hÉireann-na Breataine Bige) 
 An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil  
 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 

 Comhairle Contae Cheatharlach  

 Tionscadail Ghinte Ioncaim / Urraíochta / Chomhpháirtíochta  
 
 
Fiontraíocht Éireann 
Coimeádann Fiontraíocht Éireann comhaontú seirbhíse le Comhairle Contae Cheatharlach 

chun seirbhísí tacaíochta gnó a sholáthar. Cuireann na seirbhísí seo tacaíocht airgeadais ar fáil 

do chuideachtaí déantúsaíocht agus seirbhíse trádáilte idirnáisiúnta (Beart 1), agus tacaíochtaí 

forbartha gnó (Beart 2).  
Faomhadh na tacaíochtaí airgeadais seo a leanas i rith 2018 do Mhicreafhiontair i gContae 

Cheatharlach.  
 
 
 

Saghas Líon Méid 
Deontais Fairsingithe Gnó 6 €172,299 
Deontais Phrímeála 7 €286,671 
Indéantacht 5 €36,289 
Iomlán 18 €495,529 

Ba é an fheidhmíocht fostaíochta do phunann tionscadal na hOifige Fiontair Áitiúil 59 

glanphost lánaimseartha.   
Thug an Oifig Fiontair Áitiúil an fheidhmíocht seo a leanas le fios don bhliain 2018. 

Tacaíocht don Chéim Réamhthionscnaimh Gnó  

Tacaíocht don Chéim Thionscnaimh Gnó  

Tacaíocht don Chéim Bhorrtha Gnó 

 Clár earnála  

Cláir Théama 

Forbairt Gheilleagrach  

Réamhphleanáil agus Forbairt  
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Beart 1 Aschur 2018 

Líon na nIarratas a Fuarthas: 28 

Indéantacht/Prímeáil/Fairsingiú Gnó/TAME €533,314 

Iarratais ar Dheontais a Faomhadh:  Líon  23 

Indéantacht:                                           Líon: 5 

Prímeáil:                                                 Líon: 7 

Fairsingiú Gnó:                                      Líon: 6 

TAME:                                                   Líon  5 

Líon na bpost tuartha féideartha nua a bhaineann le 

Faomhadh (Prímeáil agus Fairsingiú Gnó) 
20 

 
Beart 2 Aschur 2018 

Cláir Oiliúna/Forbartha (Gach imeacht Oiliúna 

agus Líonraithe) 

 

Líon Iomlán na gClár 

(Oiliúint/Líonrú/Imeachtaí/Seimineáir) 
74 

Líon Iomlán na Rannpháirtithe a ghlacann páirt sna 

Cláir thuas 
1623 

Líon na mBan 894 

Líon na bhFear 729 

Líon na gClár ‘Do Ghnó Féin a Chur ar Bun’ (SYOB) 7 

Líon na Rannpháirtithe a d’fhreastail ar Chláir SYOB 76 

Líon na Seimineáir faoi Brexit / Imeachtaí Faisnéise 

ar Brexit 
1 

Líon na Rannpháirtithe a d’fhreastail ar 

Sheimineáir/Imeachtaí Brexit 
14 

Líon na Scórchártaí Comhlánaithe Brexit 17 

Líon na gcliant OFÁ a ndearnadh Meantóireacht faoi 

Brexit orthu 
17 

  

Meantóireacht:  

An Líon Iomlán meantóireachta aonair – 

(rannpháirtithe a a ndéantar meantóireacht aghaidh ar 

aghaidh orthu – rannpháirtíocht aghaidh ar aghaidh ag 

Meantóir le cliant amháin) 

251 

Líon Iomlán na Rannpháirtithe Meantóireachta 

(aghaidh ar aghaidh agus grúpa araon) 

251 

 

 

 

Bealach Dul chun Cinn: Aschur 2018 

Líon na gCliant a aistríodh Fiontraíocht Éireann 7 
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Fiontraíocht Scoileanna: Aschur 2018 

Líon na Scoileanna a Ghlac Páirt (Meánscoileanna 

amháin a ghlacann páirt i gcláir fiontraíochta scoile) 

10 

Líon na nDaltaí a Ghlacann Páirt 435 

 
Dearbháin Trádála ar Líne: Aschur 2018 

Líon na nDearbhán Trádála ar Líne a faomhadh 5 

 
Institiúid Airgeadais Airgeadaíochta:  Aschur 2018 

Líon na nIarratas a seoladh ar aghaidh 3 

 
An Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn: Aschur 2018 

Líon na nIarratas N/B 

 

An Tionscadal Lean for Micro: Aschur 2018 

Líon na gCuideachtaí a thug faoi Mheasúnú Lean for 

Micro ag Saineolaí Lean  

3 

 
COSME (an Líonra Fiontar Eorpach)  
Mar chuid den Líonra Oifigí Fiontair Áitiúil, ainmníodh Comhairle Contae Cheatharlach mar 

cheann amháin as seacht n-údarás áitiúla mar mhol do chistiú COSME tríd an gConradh 

Náisiúnta don Líonra Fiontar Eorpach a chuir Comhairle Contae Dhún na nGall ar siúl. I rith 

2018, cistíodh an tImeacht Líonraithe Mind Magic Your Business i gcomhar le hOifigí Fiontair 

Áitiúil Chill Chainnigh agus Chill Dara, Bróicéir Árachais Wright agus Skillsnet.  
An Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn   
Tugadh IBYE amach i measc iontrálaithe ó Cheatharlach in 2018. Comórtas is ea IBYE a 

chuirtear ar siúl ar fud na tíre, a reáchtáiltear i measc trí chatagóir: An Smaoineamh Gnó is 

Fearr, an Gnólacht Nuathionscanta is Fearr agus an Gnólacht Bunaithe is Fearr.    
 
Craobhiomaitheoirí Contae an IBYE ag Craobhchomórtas Réigiúnach 2018 le Comhaltaí agus Aíonna Feidhmiúcháin an OFÁ 
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Déanfaidh an OFÁ a mhéid le sé infheistíocht a bhronnadh ó chiste infheistíochta IBYE 

€50,000 ar thriúr buaiteoirí catagóire agus ar thriúr buaiteoirí dara háit ar leibhéal contae. 

Gheobhaidh na buaiteoirí áitiúla sna catagóirí ‘an Gnólacht Nuathionscanta is Fearr’ agus ‘an 

Gnólacht Bunaithe is Fearr’ ar leibhéal contae infheistíochtaí a mhéid le €15,000 an duine agus 

gheobhaidh an bheirt bhuaiteoirí dara háit a mhéid le €5,000 an duine. 
  
Gheobhaidh an buaiteoir sa chatagóir ‘an Smaoineamh Gnó is Fearr’ ar leibhéal contae 

infheistíocht a mhéid le €7,000 agus gheobhaidh an buaiteoir dara háit a mhéid le €3,000 

d’infheistíocht. Leanfaidh na buaiteoirí seo ar leibhéal contae ar aghaidh chuig na 

Craobhchomórtais – tá an craobhchomórtas réigiúnach le bheith ar siúl i gCeatharlach Dé 

Céadaoin, an 19 Meitheamh. 
 
 
Líonra Oifigí Fiontair Áitiúil / Ionadaíocht Náisiúnta  
Tá Comhairle Contae Cheatharlach freagrach as comhordú a dhéanamh ar an Sráidbhaile 

Fiontar Áitiúil agus an Sárthaispeántas Fiontar Áitiúil thar ceann an Líonra Oifigí Fiontair 

Áitiúil. Is é an Ceann Fiontar cathaoirleach an Choiste Náisiúnta agus comhalta den choiste an 

Comhairleoir Gnó ina bhfuil ionadaithe de sheacht n-údarás áitiúla agus Fiontraíocht Éireann. 

Déantar ionadaíocht do Chomhairle Contae Cheatharlach ar an nGrúpa Stiúrtha Áitiúil, an 

Grúpa Cumarsáide OFÁ, an Feachtas Making It Happen.  
Picnic Ghnó 2018 - Imeacht Líonraithe 

 
 
 
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail  
Oibríonn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail “an Scéim Athnuachana Baile agus 

Sráidbhaile” agus scéim cistithe “Redz” a oibríonn an Oifig Fiontair Áitiúil trí ghrúpa oibre 

ilréimsiúil ón bpleanáil, pobal, turasóireacht agus soláthar. Seo a leanas nuashonrú ar na 

tionscadail go dtí seo faoin scéim agus is é a stádas reatha: 
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Ainm an Limistéir  
Méid an 

Deontais  Bliain  Scéim  Stádas  
Muine Bheag  €100,000.00 2016 Redz  Ar bun - Ráithe 2, 2019  
Contae Cheatharlach €100,000.00 2016 Redz  Ar bun - Ráithe 2, 2019  
An Bhuiríos  €50,000.00 2016 Clár Píolótach Redz Críochnaithe  

Muine Bheag  €85,000.00 2016/2017 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

An Bhuiríos €47,600.00 2016/2017 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

Baile Haicéid €54,450.00 2016/2017 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  
Leithghlinn an 

Droichid 
€38,250.00 2016/2017 

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

Myshall €34,000.00 2016/2017 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

Ráth Bhile  €35,700.00 2016/2017 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

An Tulach €85,000.00 2016/2017 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

Muine Bheag  €95,968.00 2017/18 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

Baile na mBreatnach €77,760.00 2017/18 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

Balana €96,000.00 2017/18 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Ar bun - Ráithe 2, 2019  

Binn an Choire €100,000.00 2017/18 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Ar bun - Ráithe 2, 2019  
An Bhuiríos an 

Staighre Dubh  
€95,680.00 2017/18 

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Ar bun - Ráithe 2, 2019  

An Charraig Dhubh €47,760.00 2017/18 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

Baile Haicéid €53,760.00 2017/18 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Ar bun - Ráithe 2, 2019  

Myshall €76,480.00 2017/18 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

Ráth Thuaidh €61,760.00 2017/18 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

Moling €83,639.84 2017/18 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Ar bun - Ráithe 2, 2019  

An Tulach €95,680.00 2017/18 
Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  Críochnaithe  

Ard Aitinn  €100,000.00 
2018/19  

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  

Céim Faisnéise - 

Conradh - deireadh 

Feabhra 2019 

Baile an 

Choillín/Leamhdhroim  
€71,332.00 

2018/19 

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  

Céim Faisnéise - 

Conradh - deireadh 

Feabhra 2019 
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Cluain Mhór  €68,732.00 
2018/19 

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  

Céim Faisnéise - 

Conradh - deireadh 

Feabhra 2019 

An Ghráinseach  €51,218.00 
2018/19 

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  

Céim Faisnéise - 

Conradh - deireadh 

Feabhra 2019 

Cill Damháin  €100,000.00 
2018/19 

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  

Céim Faisnéise - 

Conradh - deireadh 

Feabhra 2019 

Myshall €99,207.00 
2018/19 

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  

Céim Faisnéise - 

Conradh - deireadh 

Feabhra 2019 

Tigh na hInse  €99,532.00 
2018/19 

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  

Céim Faisnéise - 

Conradh - deireadh 

Feabhra 2019 

Tigh an Réileáin  €100,000.00 
2018/19 

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  

Céim Faisnéise - 

Conradh - deireadh 

Feabhra 2019 

An Tulach €96,907.00 
2018/19 

Scéim Athnuachana Baile 

agus Sráidbhaile  

Céim Faisnéise - 

Conradh - deireadh 

Feabhra 2019 
     
Ranníocaíocht na 

Roinne  €2,301,415.84    
Cistiú Meaitseála  €460,283.17    
Infheistíocht Iomlán  €2,761,699.01    

 
 
 
An AE (Clár na hÉireann-na Breataine Bige) agus Cistiú AE 
Tá tionscadal Catalaígh na hÉireann-na Breataine Bige Interreg an AE ar siúl faoi láthair agus 

á thabhairt isteach ag OFÁ Chomhairle Contae Cheatharlach.  I rith 2018, bhí tacaíocht 

mheantóireachta chéim a haon le forbairt idirchaidrimh phoiblí agus Cumarsáide á fáil ag 15 

ghnólacht. 
Tá earcaíocht leis an gclár ar oscailt faoi láthair do ghnólachtaí Bia, Dí agus Eolaíocht Bheatha 

i gCeatharlach agus Tiobraid Árann atá ag féachaint le táirgí agus próisis nua a fhorbairt agus 

an nuálaíocht agus inbhuanaitheacht mar chroíthéama acu. 
  

Tá comhpháirtithe ó Ollscoil Trinity St. David na Breataine Bige (an príomh-chomhpháirtí), 

WRAP Cymru, Comhairle Contae Thiobraid Árann, IT Cheatharlach agus Comhairle Contae 

Cheatharlach páirteach sa tionscadal píolótach €1.3 milliún.   
Tá na hiarratais bheo seo a leanas ag Comhairle Contae Cheatharlach ar Chistiú AE:  

 Láithreáin Nua Seandálaíochta agus Séadchomharthaí san Eoraip a Fhorbairt agus 
a Chur chun Cinn (Turasóireacht/ Oidhreacht)  

 
Chomhordaigh an Oifig FÁ clár cistithe i rith 2018/19 do 20 rannpháirtí. Tá na rannpháirtithe 

ag tabhairt faoin dtionscadail faoi láthair agus cuirfear lá forbartha ar siúl go déanach in 

Aibreán 2019, searmanas bronnta ina measc, do gach rannpháirtí.  
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An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil  
Cabhraíonn an Scéim Dearbhán Trádála ar Líne le gnólachtaí beaga chun trádáil ar líne.  Is 

féidir le gnólachtaí incháilithe iarratas a dhéanamh ar dhearbhán chun infheistiú a dhéanamh 

ina n-acmhainneacht ríomhthráchtála a fhorbairt, a mhéid le €2,500 a mheaitseáiltear lena 

gcistiú féin chun gné thrádála ar líne a fhorbairt ina ngnólacht. 
 

An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 
Clár Turasóireachta Agraibhia 
D’éirigh le Comhairle Contae Cheatharlach in 2018 chun cistiú a fháil faoin gCiste 

Turasóireachta Agraibhia. Is é turasóireacht agraibhia an cleachtas a chuireann gníomhaíocht 

nó gníomhaíochtaí ar fáil i gceantair thuaithe chun cuairt a thabhairt ar limistéir a bhfuil cáil 

orthu as toradh talmhaíochta agus chun an chócaireacht nó speisialtachtaí áitiúla a 

bhlaiseadh. Áiríodh leis an gclár don bhliain 2018:  
 Tacú le Margadh Feirmeoirí Cheatharlach  

 Tacú le hAonach Bia ag Ceardaíochta Nollag Ducketts Grove   

 Láithreán Gréasáin Turasóireacht Bia  

 Forbairt Turasóireacht Bia agus Caidrimh Phoiblí  

 Taithí a fháil ar Oiliúint agus Meantóireacht  

 Nollaig Chócaireachta Cheatharlach  
 
 

Nollaig Chócaireachta Cheatharlach 2018 

 
 
Tá an Fheidhmeannacht ag oibriú faoi láthair le Margadh Feirmeoirí Cheatharlach agus le 

comhpháirtithe chun scéim gníomhaíochtaí 2019 a dhearadh agus meastar go n-osclófar 

gairmeacha ar chistiú i Ráithe 2, 2019.  
 
 
Comhairle Contae Cheatharlach – Gníomhaíochtaí lena dTacaíonn Ioncam  
Mar chuid dá Buiséad Ioncaim, déanann Comhairle Contae Cheatharlach soláthar do na cláir 

seo a leanas:  
Clár na Nollag 2018/19: Thacaigh an Oifig Fiontair Áitiúil le Clár comhordaithe na Nollag 

don bhliain 2018 ar ar tugadh ‘Contae Cheatharlach – Eispéireas Féiltiúil don Teaghlach’ 

(‘County Carlow – A Festive Family Experience’) lenar áiríodh comhordú a dhéanamh ar Chlár 

Soilsithe Phoiblí Cheatharlach, Clár na Féile, Margadh Nollag Cheatharlach agus Feachtas 

Margaíochta Digití agus Caidrimh Phoiblí.   
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Margadh Nollag Cheatharlach 2018 – Halla Bhaile Cheatharlach   

 
Promóisin Ginearálta / Infheistíocht Dhíreach Eachtrach: Leanann Comhairle Contae 

Cheatharlach ag oibriú le ÚFT maidir le hinfheistíocht a mhealladh isteach sa Chontae.   
An Plean Gnímh Réigiúnach maidir le Poist / Oirdheisceart na hÉireann: Mar chuid de 

chlár comhoibritheach i measc na nÚdarás Áitiúil san Oirdheisceart, déanann an Stiúrthóir 

Réigiúnach agus an fhoireann tacaíochta an Plean Gnímh Réigiúnach maidir le Poist a 

chomhordú. Tá an oifig in ainm is glacadh le cur chuige comhordaithe i leith gníomhaíochtaí 

réigiúnacha.  
Ciste Féilte agus Imeachtaí: I rith 2018, d’oibrigh Comhairle Contae Cheatharlach Ciste 

Féilte agus Imeachtaí. Áiríodh leis seo tacaíocht a thabhairt do 28 féile agus imeachta agus 3 

ionad turasóireachta pobail. Mar chuid dá clár imeachtaí straitéiseach, cuireadh Clár Forbartha 

Féilte agus Imeachtaí ar siúl i rith 2018 a thacaigh le 6 imeachta nua a chruthú ar bhonn 

píolótach.  
Féile Shráide agus Comórtas Buscála 2018  

 
Clár inCarlow:  I rith 2018, d’fhorbair Comhairle Contae Cheatharlach an Branda inCarlow 

a dearadh mar bhealach margaíochta agus promóisin don bhliain 2019 agus 2020. Forbraíodh 

an branda in 2018 agus forbrófar na gníomhaíochtaí branda seo a leanas mar chuid de 

thionscadal inCarlow 2019 a bhfuil de chuspóir aige infheistíocht bhreise a mhealladh isteach 

sa Chontae:  
• Clár Gnólacht Tosaithe inCarlow (Comaitéir)   
• Clár ‘Network Plus’ do Ghnólachtaí Nuathionscanta inCarlow 
• Sonraí Comaitéara inCarlow a Fhorbairt  
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• Promóisean Idirnáisiúnta inCarlow   
• Imeacht Promóisin Bia inCarlow  
• Tionscadal Margaíochta Bia agus Dí inCarlow   
• Dúshlán Nuálaíochta agus Teicneolaíochta Daltaí inCarlow   
• Clár Promóisin inCarlow  

• Nationalist  
• Aer Lingus  
• Taispeántas inCarlow Exhibition @ NPA  
• Margaíocht Dhigiteach inCarlow   

Imeacht Seolta Bhranda inCarlow  

 
 
Athghiniúint / Éire 2040 
Rinne an tAonad um Fhorbairt Gheilleagrach comhordú ar iarratais faoi chistiú Éire 2040. Mar 

thoradh ar an bpróiseas cistithe iomaíoch seo, rinneadh an cistiú seo a leanas a bhronnadh in 

2018 
Scéim Tuaithe: Tarbhealach na Buiríse 

 Athfhorbairt ar Tharbhealach na Buiríse mar thaitneamhacht agus tionscadal 

turasóireachta  

Scéim Uirbeach: Baile Cheatharlach  

 Máistirphlean agus Croí-Straitéis Tionscadail a Fhorbairt do Chistiú 

Déanann an Ceann Fiontraíochta cathaoirleacht ar fhoireann ilréimsiúil le hionadaithe ó 

Phleanáil, Conláiste, Pobal, Turasóireacht, Forbairt Gheilleagrach, Soláthar agus na hoifigí 

ceantair a bhfuil an dualgas orthu chun tograí cistithe a fhorbairt agus deiseanna cistithe a 

fhiosrú.  

Athghiniúint Uirbeach My Carlow  agus Bhaile Cheatharlach  

I rith 2018, sheol Comhairle Contae Cheatharlach “My Carlow”, próiseas mór comhairliúcháin 

a bhaineann le plean forbartha atá in ainm is Lár Bhaile Cheatharlach a athghiniúint agus a 

athbheochan. 
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Clár MyCarlow a sheoladh 

 

Dhírigh plean “My Carlow” ar Lár Baile a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais daoine 

áitiúla, turasóirí agus ghnólachtaí trí thimpeallachtaí ar féidir teacht orthu gan stró agus atá 

mealltach agus spásanna poiblí a sholáthar atá oiriúnach chun scíth a ligean agus sóisialú a 

dhéanamh iontu agus mar ionaid d’imeachtaí éagsúla. 
 
Dhírigh “My Carlow” ar theimpléad a chruthú do Lár Bhaile Cheatharlach a athshamhlaítear 

leis an leagan amach, na conláistí agus an t-atmaisféar a dhéanfaidh áit de a mbeidh fonn ar 

na daoine áitiúla agus cuairteoirí cuairt a thabhairt air agus a measann na gnólachtaí gur 

láthair mhealltach agus bhrabúsach é. 
 
Ar na príomhghnéithe a bheartaítear don chéad chéim den phlean, tá athfhorbairt a dhéanamh 

ar Shráid na Tulaí Uachtarach. Áirítear leis na céimeanna amach anseo: 

 Plás lárnach nua sa Mhargadh Prátaí ina bhfuil gnéithe mealltacha ailtireachta, limistéir 

shuíochánra agus spás d’imeachtaí chun daoine áitiúla agus turasóirí araon a mhealladh. 
 Rochtain nua ag coisithe ar an mbaile ó Ionad Siopadóireachta Fairgreen. 
 Uasghráduithe a dhéanamh ar na bailchríocha go léir atá ar na sráideanna, cosáin ina measc. 
 Troscán nua sráide, soilsiú poiblí, suíochánra agus araidí ina measc. 

Beidh sreabhadh leasaithe tráchta sa phlean a bheartaítear, chomh maith, chun forbairt na 

spásanna poiblí fairsingithe a éascú.   Cuirfidh an scéim tráchta nua rochtain gan stró ar fáil, 

fós féin, ar na 3000 spás páirceála, ar a laghad, a bhfuil gach ceann díobh suite laistigh de thart 

ar shiúlóid 5 nóiméad, ar a fhaide, ón mbaile. 

Glacadh le breis agus 200 aighneacht don phlean a leag an bhunchloch do Thogra Cistithe 

Bhaile Cheatharlach – Éire 2040 agus Fóram Forbartha Bhaile Cheatharlach a bhunú.  

Fóram Forbartha Bhaile Cheatharlach 
Bunaíodh Fóram Forbartha Bhaile Cheatharlach chun maoirseacht a dhéanamh ar Phlean 

Gníomhaíochta Lár an Bhaile i rith 2018 agus é a stiúradh. Leagtar amach sa phlean seo straitéis 

a imreoidh tionchar dearfach, nuair a chuirfear i bhfeidhm é, ar bhorradh agus rath lár an bhaile 

trí chuairte, gnó, ioncam agus poist mhéadaithe. 
Is é Fís Fhóram Forbartha Bhaile Cheatharlach chun feabhas a chur ar an rath atá ar Lár an 

Bhaile agus feabhas a chur ar fholláine an phobail, a chruthóidh geilleagar inbhuanaithe agus 

inmharthana Lár an Bhaile. 
Cabhróidh an Fóram le Lár an Bhaile a athbheochan trí thacú le meascán fairsing d’úsáidí 

miondíola, pobail agus fóillíochta a fhorbairt a chruthaíonn Lár sainiúil Baile, a mheallfaidh 

idir chónaitheoirí agus chuairteoirí. 



35 

 

CUSPÓIR FHÓRAM FORBARTHA BHAILE CHEATHARLACH 
Cuireann Fóram Forbartha Bhaile Cheatharlach deis ar fáil do gach páirtí leasmhar chun oibriú 

as lámh a chéile i dtreo comhfhíse a chuirfidh feabhas ar chaighdeán thimpeallacht an bhaile, 

a neartóidh an méid a chuirtear ar tairiscint i lár an bhaile agus a chruthóidh lár baile faoi rath 

chun an líon cuairteoir a thagann ar cuairt a uasmhéadú, chun an caitheamh a mhéadú agus, ar 

an rud is tábhachtaí, chun rogha agus sásamh a sholáthar do chustaiméirí. 
Díríonn Fóram Forbartha Bhaile Cheatharlach ar thimpeallacht níos sláintiúla agus níos deise 

a chur ar fáil do gach duine a chónaíonn, a oibríonn agus a thugann cuairt ar Bhaile 

Cheatharlach. Leagfar an bhéim ar ghnéithe geilleagracha, sóisialta, timpeallachta, agus pobail 

Bhaile Cheatharlach agus feabhas a chur ar thimpeallachtaí cónaithe, oibre agus áineasa an 

bhaile. 
RÓIL AGUS FREAGRACHTAÍ 
Mar ionadaithe den earnáil phríobháideach agus phoiblí agus mar pháirtithe leasmhara i lár an 

bhaile, tá Fóram Forbartha Bhaile Cheatharlach freagrach as na gníomhartha agus na bearta a 

chur i bhfeidhm a chuimsítear i bPlean Gníomhaíochta Lár an Bhaile, trí chomhaontú. 
Cruthóidh Fóram Forbartha Bhaile Cheatharlach pleananna bliantúla oibríochtúla ar bhonn 

bliantúil ina sainaithneofar réimse tionscadal agus gníomhartha atá le cur i bhfeidhm an bhliain 

sin. Is féidir iad seo a roghnú ar bhunús iad siúd is práinní nó i dtaobh riachtanais a dtugtar tús 

áite dóibh, an fháil a bhíonn ar chistiú nó acmhainní nó critéir eile a dhéanann Fóram Forbartha 

Bhaile Cheatharlach a fho-ordú. 
Gníomhóidh Fóram Forbartha Bhaile Cheatharlach mar acmhainn chun idirchaidreamh a 

dhéanamh le comhoibriú agus rannpháirtíocht an phobail áitiúil agus pháirtithe leasmhara eile 

agus é a spreagadh nuair a bhíonn na Pleananna á gcur i bhfeidhm. Lorgóidh siad, nuair is cuí, 

comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí eile ar féidir leo cabhair a thabhairt chun na Pleananna a 

chur i bhfeidhm. 
Bunóidh Fóram Forbartha Bhaile Cheatharlach grúpaí ar leith um chur i bhfeidhm tionscadail, 

más cuí, a bheidh freagrach as tionscadail a chur i bhfeidhm ó na pleananna bliantúla oibre. 
Áirítear le Ballraíocht an Fhóraim:  

 Kathleen Holohan (Cathaoirleach), Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae 
Cheatharlach 

 An Cigire Audrey Dormer, a dhéanann ionadaíocht don Gharda Síochána 

 Philip McDonald, Detail Menswear 

 Ed Cahill, Teach Tábhairne Tully’s 

 Bobby Quinn, Robert Quinn Construction 

 Carmel Reddy, a dhéanann ionadaíocht do Chumann na bhFíoncheannaithe 

 Gerard Dunne, a dhéanann ionadaíocht do Choláiste Teagaisc Cheatharlach 

 Mary Ryan, a dhéanann ionadaíocht do Mhargadh Feirmeoirí Cheatharlach 

 Colin Duggan, Óstán Woodford Dolmen  

 Wayne Fennell, a dhéanann ionadaíocht do Bhailte Slachtmhara Cheatharlach 

 Brian O’Farrell, a dhéanann ionadaíocht do Chumann Tráchtála Cheatharlach 

 Martin Meagher, a dhéanann ionadaíocht do IT Cheatharlach 

 Eddie Deegan, a dhéanann ionadaíocht do Choláiste Cheatharlach 

 Pat Bramley, Seodóirí Bramley 

 Michael Walsh, a dhéanann ionadaíocht do Thurasóireacht Cheatharlach 

 Emma Lucy O’Brien, a dhéanann ionadaíocht do Visual agus Amharclann GB Shaw 

 John Brophy, a dhéanann ionadaíocht d’Ionad Siopadóireachta Fairgreen 

 An Comh. Ken Murnane a dhéanann ionadaíocht do na Comhaltaí Tofa 

 PJ Hickson, Margadh Prátaí an Láir 
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 Emma Geoghegan, a dhéanann ionadaíocht do Líonra Rannpháirtíochta Poiblí 

 Paddy Hyland, a dhéanann ionadaíocht d’Ionad Siopadóireachta Cheatharlach 
 
Tionscadail Straitéiseacha  
Straitéis Margaíochta agus Forbartha Ducketts Grove:  
I gcomhar leis an Rannóg Pobail agus Conláiste, tá ardchéim forbartha bainte amach faoi láthair 

ag Straitéis Margaíochta agus Forbartha Ducketts Grove. Tá Helen Ryan ón Aonad Forbartha 

Geilleagraí rannpháirteach i gClár Forbartha Fháilte Éireann faoi láthair do Ducketts Grove 

lena chinntiú go ndéantar na pleananna don láithreán a ailíniú leis an bPlean Eispéiris Forbartha 

Cuairteoirí don ní is díol spéise  
An Straitéis Caitheamh Aimsire faoin Spéir: I gcomhar leis an Rannóg Pobail agus 

Conláiste, forbrófar straitéis caitheamh aimsire don Chontae. Déanfaidh an straitéis seo cuntas 

a thabhairt ar chreat d’fhorbairt straitéiseach sócmhainní caitheamh aimsire faoin spéir agus 

iad a sholáthar. Díreoidh iarratais i dtosach ar limistéar an tsiúil agus na rothaíochta. Beartaítear 

go mbronnfar an tairiscint i Ráithe 1, 2019.    
Contae Cheatharlach - Próifíl Shocheacnamaíoch: I gcomhar leis an Rannóg Pobail agus 

Conláiste, tá próifíl shocheacnamaíoch á forbairt don Chontae don Chomhairle.  Cuirfear an 

tionscadal seo i gcrích in Aibreán 2019.   
Mapáil Sonraí, Taighde ar Chustaiméirí, Anailís ar Bhearnaí agus Deiseanna ar Bheart 

1 Deiseanna Tacaíochta Cliant: Tá stiúradh á dhéanamh ag Comhairle Contae Cheatharlach 

faoi láthair ar Mhapáil Sonraí, Taighde ar Chustaiméirí, Anailís ar Bhearnaí agus Deiseanna ar 

Bheart 1 Deiseanna Tacaíochta Cliant san Oirdheisceart. Déanfaidh an tionscadal cliaint 

infheistíochta a mhapáil ar fud an Oirdheiscirt, braislí deiseanna agus tionscadail fhéideartha 

tacaíochta a shainaithint. Beartaítear go gcuirfidh an clár faisnéis ar fáil d’fhorbairt cláir agus 

deiseanna cistithe ar leibhéal Náisiúnta agus AE.  
Staidéar ar Chomaitéirí  
Taighde ar an Staidéar ar Chomaitéirí a Sheoladh  

 
Tugadh Staidéar ar Chomaitéirí ar bhreis agus 800 duine chun críche in 2018, ar thionscadal 

taighde comhoibritheach é faoi stiúir Chomhairle Contae Cheatharlach i gcomhar le hInstitiúid 

Teicneolaíochta Cheatharlach agus Cumann Tráchtála Chontae Cheatharlach a léirigh go bhfuil 

go leor daoine cumasacha i gContae Cheatharlach agus a bhfuil acmhainn mhór ann chun 

cuideachtaí a scálú agus a fhorbairt a lorgaíonn tallann a aimsiú. 
Tugann an taighde le fios go bhfuil cáilíochtaí íosta 3ú leibhéal bainte amach ag breis agus 

82% de chomaitéirí agus go bhfuil taithí ghairmiúil breis agus 10 mbliana agus 58% díobh sa 

réimse a roghnaigh siad. 
Ionadaíocht  
Mar chuid dá obair leanúnach leis na grúpaí tionscadail thuas, déanann an fheidhmeannacht 

ionadaíocht do Chomhairle Contae Cheatharlach ar na Boird agus Grúpaí Oibre seo a leanas:  
 CLG Sheirbhísí Oiliúna Luathbhlianta Cheatharlach  

 Comhpháirtíocht Forbartha Chontae Cheatharlach  
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 Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach  

 CLG Ionaid Fiontar Pobail Cheatharlach  

 CLG Thurasóireacht Cheatharlach  

 Fóram Scileanna Réigiúnacha  

 Coiste um Chur i bhfeidhm Phlean Gnímh an Oirdheiscirt maidir le Poist 
 
Cumarsáid / Caidreamh Poiblí agus Promóisean:  
 
Forbraíodh clár cumarsáide / caidrimh phoiblí agus Promóisin don bhliain 2018 lena n-

áirítear:  
 Preaseisiúintí ar gach gníomhaíocht OFÁ agus Gníomhaíocht Gheilleagrach Contae  

 Gné-Phreaseisiúintí ar chuideachtaí cás-staidéir  

 Bainistíocht a dhéanamh ar Mheáin Shóisialta Chomhairle Contae Cheatharlach 
Twitter / Twitter OFÁ Cheatharlach / Facebook OFÁ Cheatharlach / Leathanach 
Facebook County Carlow – A Festive Family Experience / Leathanach Twitter County 
Carlow – A Festive Family Experience  

 
Rinneadh dhá ghné a choimisiúnú i nuachtán the Sunday Business Post ar aon dul le Feachtas 

Promóisin inCarlow.  
 
Dearadh prótacail agus teimpléid don ghníomhaíocht phreasa go léir in 2019 agus cuireadh 

oiliúint ar an bhfoireann OFÁ go léir i gCumarsáid. 
Cláir / Comhpháirtithe Tacaíochta Seachtracha:  
Mar chuid dá hobair leanúnach, tacaíonn an Oifig Fiontair Áitiúil leis na cláir seo a leanas a 

sholáthar i gContae Cheatharlach:  
 Banc na hÉireann – Bailte Fiontraíochta  

 An Ciste Forbartha Fiontraíochta Sóisialta  

 Fiontraíocht Éireann – New Frontiers  

 Fiontraíocht Éireann – Gairmeacha Cistithe   

 Clár an Choimisiúin Náisiúnta um Fhorbairt agus Athchóiriú an Oirdheiscirt  
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SEIRBHÍSÍ UISCE AGUS 
IOMPAIR AR BÓTHAR,  

SEIRBHÍSÍ COMHSHAOIL AGUS 

SEIRBHÍSÍ ÉIGEANDÁLA 
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Seirbhísí Uisce 
 

Ó Eanáir 2014, is é Uisce Éireann an fóntas náisiúnta uisce atá freagrach as seirbhísí 

uisce agus fuíolluisce a sholáthar do thithe agus gnólachtaí in Éirinn.  Tá anois caoga 

a dó ball foirne i gComhairle Contae Cheatharlach sannta do sheirbhísí uisce a 

sholáthar i gContae Cheatharlach faoin bPlean Seirbhíse Bliantúil in 2018.  Tá an 

Plean Seirbhíse Bliantúil seo mar chuid den Chomhaontú Seirbhíse (CS) 12 bhliain a 

d’iontráil Comhairle Contae Cheatharlach agus Uisce Éireann ag deireadh 2013. 

  

Déantar an Teagmháil go léir a dhéantar le Custaiméirí a bhaineann le Seirbhísí Uisce 

i gContae Cheatharlach atreorú trí Ionad Glaonna Uisce Éireann glaonna ag 

www.water.ie nó Glao Áitiúil 1890 278 278.  Cuirtear Líne Thiomnaithe Dhíreach 1890 

178 178 (atá Oibríochtúil ó 9am go 5.30pm), ar fáil do Chomhaltaí na Comhairle 

Contae. Cuirtear seoladh ríomhphoist Tiomnaithe Díreach, localrepsupport@water.ie, 

ar fáil do Chomhaltaí na Comhairle Contae. 

 
Cruinnithe Faisnéise na nIonadaithe Tofa 
Rinneadh comhaontú air ag an CBS Iompair, Timpeallachta agus Bonneagair go 

dtabharfaí cuireadh d’Uisce Éireann chun freastal ar chlinicí ar leibhéal Ceantair 

Bhardasaigh.  In 2018, thit Clinicí Comhairleora amach i gCeantar Bardasach 

Cheatharlach agus i gCeantar Bardasach Mhuine Bheag.      

 
Plean Seirbhíse Bliantúil (PSB) 
Comhaontaíonn Uisce Éireann agus Comhairle Contae Cheatharlach chun oibriú faoi 

théarmaí an PSB chun seirbhísí éifeachtúla agus ardchaighdeáin a sholáthar chun 

freastal ar riachtanais chustaiméirí i gcomhlíonadh ceanglais reachtúla agus rialála.  

Tugtar cuntas sa PSB ar chuspóirí agus caighdeáin feidhmíochta lenar 

comhaontaíodh agus cuirtear san áireamh ann Measúnú Feidhmíochta UÉ a 

bheartaigh an Coimisiún um Rialáil Fóntais (an CRF), riachtanais GCC agus cuspóirí 

Phlean Gnó UÉ.  Leagtar amach sa PSB na Spriocanna Feidhmíochta don bhliain 

chun na caighdeáin a léiriú a theastaíonn chun an tseirbhís a sholáthar ag Comhairle 

Contae Cheatharlach i gcomhthéacs an chistithe atá ar fáil, na seirbhíse do 

chustaiméirí, agus na riachtanas rialála agus na ngníomhaíochtaí údaráis áitiúil a 

bhfuil coinne leo sa bhliain.  Áirítear leis an bPlean Seirbhíse an Fheidhmíocht Stairiúil 

do gach beart feidhmíochta, nuair a bhíonn fáil orthu, sa mhullach ar an Sprioc 

Feidhmíochta. 

 

Áirítear leis an PSB: 

• An buiséad agus an líon daoine a chomhaontaigh UÉ agus Comhairle Contae 

Cheatharlach orthu.  

• Stádas Chlár Caipitil UÉ.  

• Treoirphlean an Phlean Athchóirithe Ardleibhéil don bhliain. 

• Na cuspóirí agus spriocanna feidhmíochta ar leith don bhliain.  
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In 2018, rinneadh 75 cuspóir agus sprioc feidhmíocht ar leith a thomhas, lena n-áirítear 

saincheisteanna a bhaineann le caighdeán an uisce óil, caighdeán an fhuíolluisce a 

scaoiltear, saincheisteanna seirbhíse do chustaiméirí, freagairtí ina measc do 

cheisteanna na n-ionadaithe áitiúla, rialú buiséid, fógraí faoi bhristeacha, sceitheadh, 

oibreacha cothabhála frithghníomhacha, ar nós sceití a dheisiú agus blocálacha a 

bhaint sa ghréasán séarach.  B’ionann scór na feidhmíochta do PSB Cheatharlach i 

Ráithe 4 2018 agus 100% agus tá súil leis gur féidir linn leanúint ag tabhairt faoin 

bhfeidhmíocht seo isteach in 2019. 

 

I Nollaig, d’eisigh UÉ PSB 2019 do Cheatharlach.  Níor tháinig aon laghduithe breise 

ar an líon daoine ach tháinig laghdú mór 5% ar an mbuiséad earraí agus seirbhísí.  

Luaigh UÉ gurb é na héilimh a bhí ar an gCoimisiún um Rialáil Fóntas (an CRF) an 

chúis a bhí leis an gciorrú seo. 

 

In Iúil 2018, rinne an Rialtas an cinneadh go ndéanfaí fóntas tráchtála aonair faoi 

úinéireacht phoiblí d’Uisce Éireann, amach ó Ervia Goup, i rith 2023.  Ag an tráth sin, 

dheimhnigh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil nach ndearna an Rialtas 

aon chinntí faoin gceist a bhaineann le próiseas athchóirithe an tionscail uisce agus 

deireadh beartaithe an Chomhaontaithe Seirbhíse idir Uisce Éireann agus Údaráis 

Áitiúla.  Bhíothas le dul i ngleic leis na ceisteanna seo i bpróiseas plé ar iarr an tAire 

go ndéanfadh an n Coimisiún um Chaidreamh Coimisiún (an CCÁO) a éascú.   

 

Chas an CCÁO, ina dhiaidh sin, leis na ceithre pháirtí a bhí i gceist:  

 Comhdháil na gCeardchumann, ionadaithe de cheardchumainn chleamhnaithe 

ábhartha ina measc, 

 An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil, 

 Uisce Éireann, 

 An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (thar ceann na hEarnála Údaráis 

Áitiúil).  I ndiaidh próiseas plé, fuair an CCÁO aighneacht scríofa ó gach ceann de 

na páirtithe thuas.  

 
Chuir Ard-Stiúrthóir an CCÁO tuarascáil faoi bhráid an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 

Áitiúil an 19 Meán Fómhair.  I ndiaidh go ndearna an tAire breithniú ar an tuarascáil, scríobh 

an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil chuig bainistíocht an údaráis áitiúil an 14 

Samhain 2018 agus tugadh cuntas ar na chéad chéimeanna eile atá le déanamh i bpróiseas 

Athchóirithe Uisce Éireann. Tá rannpháirtíocht ar bun chun creat a fhorbairt don todhchaí a 

thiocfaidh in ionad an Chomhaontaithe Seirbhíse.   
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Caipitil Uisce agus Fuíolluisce 
Ba bhliain ghnóthach an bhliain 2018 i Rannóg Soláthair Chaipitiúil Sheirbhísí Uisce i gComhairle 

Contae Cheatharlach. I gcomhoibriú le hUisce Éireann, tá céimeanna éagsúla de shaolré an 

Tionscadail Chaipitil bainte amach ag roinnt tionscadal.  Áiríodh leis an dul chun cinn a rinne an 

tionscadal: 
 

 Tionscadal Bainistíochta Ghréasán Uisce Cheatharlach  

o Sráid na Tulaí, Ceatharlach 

o Bóthar na Darach Ríoga, Muine Bheag 

o Páirc Mhuire, Muine Bheag  

o Cúlseirbhísí na Gráige 

o Athshlánú an Phríomhphíobáin, Páirc Governey, an Ghráig 

o Find & Fix, First Fix 

o Cúlseirbhísí Ardán an Athar Uí Mhurchú, an Tulach 

 Díon Ionad Cóireála Uisce Ráth Bhile 

 Uasghrádú Caipiteal Cóireála Uisce Ráth Bhile 

 Tionscadal Uasghrádaithe Ionad Cóireála Camrais Baile Mhoirtéil 

 Uasghrádú Ionad Cóireála Camrais Mhuine Bheag 

 Uasghrádú Ionad Cóireála Camrais na Tulaí 

 Tionscadal Píolótach Giolcarnach Shloda  

 Uasghráduithe Sloda, Ionraon, Stoirme ICFU na Buiríse agus Ráth Thuaidh 

 Rianaire Sláinte agus Sábháilteachta (HSQE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tionscadal Bainistíochta an Ghréasáin Uisce   

I ndiaidh gur cheap Uisce Éireann Coffey Northumbrian Ltd. in 2017 mar an gConraitheoir ar an 

nGréasán Réigiúnach ar bhonn conraitheoir ilbhliana, tháinig méadú mór ar an ngníomhaíocht 
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faoin tionscadal in 2018 agus bhain an Contae tairbhe as infheistíocht shuntasach ilmhilliún Euro 

a rinne Uisce Éireann.  

 

Príomhphíobán Uisce a shuiteáil trí Dhruileáil Threoch, Muine Bheag 

 

 

 

Liostaítear roinnt de na héachtaí a bhain an comhfhiontar seo amach idir Uisce Éireann, Comhairle 

Contae Cheatharlach agus an conraitheoir thíos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fad an Phríomhphíobáin Nua a leagadh: 4.3 ciliméadar 

An Sean-Phríomhphíobán a rinneadh a dhíchoimisiúnú: 3 chiliméadar 

Cúlseirbhísí a Athsholáthraíodh: 140 

Píobáin Seirbhíse Luaidhe a Athsholáthraíodh: 100 

Líon na nDeisiúchán Sceite a rinneadh: 94 

Coigiltí Iomlána Uisce - Deisiúcháin agus an Príomhphíobán: 1,532m3/lá 
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Siúntáil Píobán, Muine Bheag  
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Oibreacha Suiteála Príomhphíobáin, Sráid na Tulaí, Ceatharlach 
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Ionad Cóireála Uisce Ráth Bhile 
Dheimhnigh Uisce Éireann infheistíocht ar fiú cúpla milliún é a dhéanfar i ICF Ráth Bhile i rith 

2018. Síníodh conarthaí le Walls Construction Ltd. chun díon nua a sholáthar don ionad agus tá 

tógáil le tosú go luath in 2019.  

 
Go suntasach, deimhníodh uasghrádú mór ar an ionad chun cumas aschuir a mhéadú aníos ó 9,000 

go 13,000 méadar ciúbach/lá, taiscumar nua a sholáthar ina measc. Tugadh tairiscint chun críche do 

chonraitheoir luathbhainte ag deireadh 2018. 
 
Tá dearadh agus pleanáil an uasghrádaithe ar na bacáin sa bhliain 2019. 
 
Uasghráduithe ar Ionad Cóireála Fuíolluisce Cheatharlach (Baile Mhoirtéil) agus ICFU 

Mhuine Bheag (Leithghlinn an Droichid ina measc)  
Tugadh réamhdhearaí d’uasghráduithe an dá chinn de na hionaid chóireála mhóra seo in 2018 agus 

rinneadh cinneadh ar chineál agus scála na n-uasghráduithe. Aistreofar na tionscadail chuig céim 

mhionsonraithe dearaidh agus phleanála iarratas in 2019 faoi réir fhaomhadh Uisce Éireann atá á 

lorg. 
 
Uasghrádú ar Ionad Cóireála Fuíolluisce na Tulaí 
Céim dhearaidh, riachtanais Talún agus Cead Slí ina measc agus lean Samhaltú Hiodrálach Gréasáin 

(uisce agus fuíolluisce) ar siúl i gcaitheamh na bliana. Tá an t-uasghrádú deimhnithe le haghaidh 

tógála ag Conraitheoir Luathbhainte a bheidh freagrach as príomhdhearadh na n-oibreacha. 

Críochnaíodh an tairiscint don chonraitheoir ag deireadh na bliana.  
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Saolré Thionscadal Caipitil Uisce Éireann 

 
 
 
 
 
 
Rianaire Sláinte agus Sábháilteachta (HSQE) 
Críochnaíodh Oibreacha Feabhsaithe mar chuid den Rianaire HSQE ag roinnt láithreacha, lena n-

áirítear an méid seo a leanas: Oibreacha Cosanta Tuilte ag Ionaid Cóireála Fuíolluisce Ráth Thuaidh 

agus Mhísil. Umar Biotúmain a bhaint ó ICFU Mhuine Bheag. 
 

Geata 1
• Dearadh an Choincheapa 

Geata 2
• Dearadh agus Pleanáil na Sonraí

Geata 3
• Tógáil

Geata 4 / 5
• Dúnadh an Tionscadail

Saolré 
Thionscadal 
Caipitil Uisce 
Éireann – 
Bhí baint ag 
gach 
Tionscadal 
Mór Caiptil 
Seirbhísí 
Uisce i 
nGníomhaío
chtaí Gheata 
1 i rith 2018 
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Tuile ICFU Ráth Thuaidh 2013 - Baineadh an trealamh ríthábhachtach leictreach go léir ag ICFU 

Ráth Thuaidh agus Mhísil os cionn na leibhéal tuile roimhe seo 
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Oibríochtaí Uisce Óil   

Déantar 14,000m3 d’uisce óil a tháirgeadh gach lá i gCeatharlach i measc 16 Ionad Cóireála Uisce.  

Freastalaíonn seo ar thart ar 44,000 duine, ar an tionscal, seirbhísí, agus an talmhaíocht.  Go dtí seo, 

shásaigh Comhairle Contae Cheatharlach na spriocanna go léir a leag Uisce Éireann agus an GCC 

agus FSS amach maidir le Comhlíonadh Uisce Óil i dtaobh paraiméadair Mhiocróbacha, 

Cheimiceacha agus Tháscaire.  In 2018, i rith thréimhse an triomaigh ó Bhealtaine go Lúnasa, bhain 

an buaictháirgeadh 17,500m3/lá amach.  Nuair a bhí an triomach ba mheasa, úsáideadh an tSeirbhís 

Dóiteáin chun uisce a iompar i dtancaer chuig an Soláthar Uisce Réigiúnach Lárnach mar gheall gur 

sháraigh an t-éileamh an soláthar. 
 

 

 
Deisiú Sceite ar Shráid na Tulaí 

 
Déantar an teagmháil go léir a dhéantar le custaiméirí a chomhordú anois trí ionad glaonna UÉ agus 

leanann Comhairle Contae Cheatharlach leis na spriocanna a bhaint amach a leagann UÉ mar 

fhreagairt do na ceisteanna seo a bhaineann le saincheisteanna, ar nós, uisce ar bith, sceití a thabhairt 

le fios, íealbhrú uisce agus saincheisteanna maidir le cáilíocht an uisce. 
 
 
 
 

 
Leanann Comhairle Contae 
Cheatharlach le sceitheadh a 
laghdú go gníomhach tríd an 
gCóras Méadraithe Ceantair a 
choimeád, an córas laghdaithe 
brú ama agus bainistíocht 
ghníomhach a dhéanamh ar an 
ngréasán.  Rinne an fhoireann 
chaomhnaithe uisce 305 
sceitheadh a aimsiú agus a 
dheisiú in 2018.  Chuir na 
deisiúcháin seo coigilt 1.8 
milliún lítear uisce sa lá ar fáil 
agus bhí baint lárnach ag an 
obair seo lena chinntiú gur 
freastalaíodh ar gach custaiméir 
i rith thréimhse an triomaigh.  
Leagadh spriocanna breise 
uaillmhianacha coigilte uisce 
amach don bhliain 2019. 
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Oibríochtaí Fuíolluisce 
Tá 24 Ionad Cóireála Fuíolluisce (ICFU) ann laistigh de Chontae Cheatharlach.  Tá daonra iontu idir 

39,000 Coibhéis Daonra (CD) agus 30 CD.  
 
Tá Ceadúnas Scaoilte ag 11 cheann de na ICFUanna agus tá Deimhnithe Údaraithe ag 13 cinn de na 

ICFUanna.  Is é an GCC a leagan amach na riachtanais chun na hionaid faoi seach a shampláil.  

Déantar Ionaid Cheadúnas Scaoilte a shampláil gach mí, agus déantar na hIonaid Dheimhnithe a 

shampláil gach ráithe.  Tugadh faoi 4 shampla gach ceann de na ICFUanna, is é sin, suas an abhainn, 

síos an abhainn ón bpointe scaoilte, insilteach agus eisilteach agus déantar thart ar 11 pharaiméadar 

a sheiceáil ar gach sampla.  
 
Tugadh faoi Bharrfheabhsú Próisis do Shloda a Bhrú ag Muine Bheag, an Tulach agus Baile 

Mhoirtéil trí Veolia d’fhonn tréchur na bhfáisceán a uasmhéadú. 
 
Rinne Uisce Éireann athruithe ar an bpróiseas soláthair i ndiaidh gur tugadh Creataí isteach le 

haghaidh Ceimiceán, Sloda agus Samplála.  Chuir foireann an Údaráis Áitiúil na hathruithe seo i 

bhfeidhm gan fhadhb.  
 
Rinne Uisce Éireann infheistíocht san ionad cóireála agus rinne siad caipiteal an stáisiúin chaidéil a 

chothabháil agus rinne siad infheistíocht mhór, chomh maith, i bhfeithiclí agus trealamh d’fhoireann 

Chomhairle Contae Cheatharlach a cheadaíonn éifeachtúlacht mhéadaithe i dtaobh seirbhísí 

fuíolluisce a sholáthar don phobal i gContae Cheatharlach. 
 
Cuireadh an Clár Deimhnithe Náisiúnta Údaraithe (an NCAP) i bhfeidhm laistigh de Cheatharlach 

faoi mar a d’iarr an GCC.   
 

Seo a leanas achoimre ar Staitisticí Ord Oibre (Maximo)  don bhliain 2018:  
 

 
 

   
 

 
 

    
 

 CLÁR UISCE TUAITHE  

 
Tá 4 Ghrúpscéim Uisce ann i limistéar feidhme Chomhairle Contae Cheatharlach.   Is iad seo: 

 

 Grúpscéim Uisce Bhaile na mBreatnach 

 Grúpscéim Uisce an Ghleanna Moling 

 Grúpscéim Uisce Bhaile Eilín    

 Grúpscéim Uisce Bhaile an Locháin 

Saghas Ord na hOibre  Líon  
Orduithe Oibre Imscrúdaithe 758 
Ceangail Nua 114 
Ceisteanna Neamhthí 51 
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Déanann Comhairle Contae Cheatharlach monatóireacht ar na Grúpscéimeanna Uisce seo i dtaobh 

cháilíocht an uisce agus riarann siad Fóirdheontais a íoc leis na Grúpscéimeanna Uisce.  Déanann 

Comhairle Contae Cheatharlach maoirseacht agus bainistiú, chomh maith, ar Dheontais Chaipitil a 

leithdháileadh ar bhonn bliantúil.  Leithdháileadh na Deontais Chaipitil seo a leanas ar na 

Grúpascéimeanna Uisce in 2018: 
 

 
Ainm na Grúpscéime Uisce 

 

 
Deontas  

 

 
Cuspóir 

Grúpscéim Uisce Bhaile na 

mBreatnach 
€58,136.69 Uasghrádú ar Ghréasáin agus 

Caomhnú Uisce 
  
Déanann Comhairle Contae Cheatharlach, Monatóireacht, Sampláil agus Maoirseacht, chomh 

maith, ar 34 Soláthar Beag Príobháideach timpeall an Chontae, Scoileanna agus Cóiríocht Leaba is 

Bricfeasta den chuid is mó ar thoibreacha príobháideacha. Déanann FSS monatóireacht agus 

sampláil ar 67 Soláthar Beag Breise do Chomhairle Contae Cheatharlach. 

 

DEONTAIS DO THOBAR AONAIR 

 
Próiseálann Comhairle Contae Cheatharlach Deontais do Thoibreacha d’iarratasóirí a bhfuil na 

cáilíochtaí oiriúnacha bainte amach acu.  Íoctar deontais a mhéid le €2,031.58 in aghaidh an iarratais 

nó 75% de na costais a thaibhítear. 
 

Gníomhaíocht 

Eanáir-Nollaig 2018 

Líon 

Líon na n-iarratas a fuarthas 85 

Líon iomlán na ndeontas a íocadh 67 

Méid Iomlán a íocadh amach  €100,451 

  

 
 
 

COISTE BEARTAIS STRAITÉISIGH (CBS) 

 
Rinne an Coiste Beartais Straitéisigh Iompair, Comhshaoil agus Bonneagrach plé ar na 

saincheisteanna seo a leanas ag cruinnithe a cuireadh ar siúl i rith 2018 maidir leis an Timpeallacht 

agus Seirbhísí Uisce: 
 

        Pobail Fuinnimh Níos Fearr   
        Pobail Fuinnimh Inbhuanaithe 
        Táillí reilige 
        Monatóireacht CCTV ag ionaid athchúrsála agus fág anseo 
        Bainc Athchúrsála Éadaí 
        Dréachtphlean Oiriúnaithe don Aeráid 
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        Pointí luchtaithe feithiclí leictreacha i gcarrchlóis 
        Deireadh a chur le Dramhaíl Tógála agus Scartála  
        Plean Bainistíochta Bruscair 
        Clár Uisce Tuaithe Ilbhliantúil 
        Fodhlíthe um Dhramhaíl a Chur Amach  

 
 

BÓITHRE AGUS IOMPAR  
 
 
Baineann tábhacht lárnach le gréasán maith bóithre agus iarnróid a bheith ann go 

mbíonn an rath geilleagrach ar chontae. Tá sé bunriachtanach go mbíonn teacht 

maith ar Bhaile Átha Cliath, na poirt, agus bailte móra an réigiúin. Ar chuspóirí 

geilleagair áitiúil, sóisialta agus áineasa, tá sé bunriachtanach, chomh maith, go 

ndéantar an bonn sócmhainne bóithre réigiúnacha agus áitiúla a chothabháil i leith 

na gcaighdeán is airde agus is féidir ar aon dul leis an gcistiú atá ar fáil. 
 
Is é beartas na Comhairle chun bóithre reatha a chothabháil, a fhorbairt agus a 

fheabhsú agus chun bóithre nua a thógáil de réir mar a cheadaíonn acmhainní 

airgeadais. Tá gréasán bóithre 1,329 ciliméadar i limistéar riaracháin 

Cheatharlach, ina bhfuil: 
 

Mótarbhealach     24 km 
Bóithre Náisiúnta den Dara Grád  54 km 
Bóithre Réigiúnacha   186 km 
Bóithre Áitiúla          1,065 km 

 
Tá Comhairle Contae Cheatharlach tiomanta don ghréasán bóithre a chothabháil 

agus a fheabhsú, feabhas a chur ar shábháilteacht ar bhóithre ina measc. Déantar 

é seo go léir a bhainistiú le líon foirne deichniúr foirne teicniúla agus cúigear 

foirne riaracháin agus úsáid á baint as oifig lárnach agus dhá oifig cheantair 

chathrach.  
 

An Mótarbhealach 
 

Déanann Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ), arb é an tÚdarás um Bóithre 

Náisiúnta go foirmiúil, gach scéim mótarbhealaigh a bhainistiú agus cistiú a 

sholáthar dóibh. Tá conraitheoir i bhfeidhm ag BIÉ faoi láthair atá freagrach as 

na 24 km de mhótarbhealach an M9 a chothabháil trí Chontae Cheatharlach. 
 
 

Bóithre Náisiúnta den Dara Grád 



52 

 

 
Cuireann Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) cistiú ar fáil do bhóithre náisiúnta. 

Fuarthas leithdháileadh €5,183,700 i dtosach in 2018, agus leithdháileadh 

€4,925,000 de ar oibreacha feabhsúcháin do dhroichid agus carrbhealaí ar 

bhóithre náisiúnta an chontae. Leithdháileadh an t-iarmhéid €258,700 chun íoc as 

costais mhaoirseachta fhoireann theicniúil na Comhairle, soilsiú poiblí ar an 

ngréasán bóithre náisiúnta agus as costais ghinearálta chothabhála ar an ngréasán 

bóithre náisiúnta.  
 
Rinne Comhairle Contae Cheatharlach iarratas ina dhiaidh sin ar chistiú breise 

agus bronnadh cistiú breise orthu do scéimeanna Feabhsúcháin agus Cothabhála 

ar na Bóithre Náisiúnta don mhéid seo a leanas: 
 Scéimeanna Feabhsaithe Pábhála   €   442,800 

 Cuntas Deiridh do Scéimeanna Críochnaithe  €   148,428 

 Soilsiú Poiblí ar an N80 i mBaile Cheatharlach  €     81,000 

 Scéimeanna Cothabhála Caipitil    €   458,000 

 Alt Dhroichead na Bearú a Athsholáthar   €     65,000 

 Scéimeanna Cothabhála Lochtanna    €   131,000 
€1,326,228 

 
Is tábhachtach a thabhairt faoi deara as na 54 km de Bhóithre Náisiúnta den Dara 

Grád sa chontae gur bronnadh conarthaí chun breis agus 17 km díobh a 

athdhromchlú, (nó níos mó ná 30%) in 2018. Chun tacú le seo, sheol Comhairle 

Contae Cheatharlach Cás Gnó chuig BIÉ a lorg méadú ar leithdháileadh i dtreo 

Tacaíocht Innealtóireachta. Mar aitheantas ar an méadú mór ar aschur oibre a 

bhain Comhairle Contae Cheatharlach amach i rith 2018, d’fhaomh BIÉ an Cás 

Gnó agus d’eascair leithdháileadh breise €44,200 as seo chun íoc as costais 

mhaoirseachta fhoireann theicniúil na Comhairle. 
 
Ar an ábhar sin, d’éirigh le Comhairle Contae Cheatharlach leithdháileadh 

méadaithe cistithe €1,370,428 a fháil i dtreo tionscadail chothabhála agus 

feabhsúcháin bóithre náisiúnta. Déantar na tionscadail seo a chatagóiriú mar seo 

a leanas: 
 
Scéimeanna Feabhsaithe Pábhála 
Clár spriocdhírithe de thionscadail ar leith feabhsúcháin is ea an scéim seo atá 

bunaithe ar shuirbhé cuimsitheach ar an ngréasán bóithre náisiúnta faoina 

dtugann Comhairle Contae Cheatharlach i gcomhar le Bonneagar Iompair 

Éireann (BIÉ). 
 
Chuir leithdháileadh Chomhairle Contae Cheatharlach ar chumas oibreacha 

feabhsaithe pábhála a chur ar siúl ag na láithreacha seo a leanas 
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 N80 Bóthar na Tulaí, Baile Cheatharlach 

 N81 Bóthar Bhun Clóidí, an Tulach 

 N81 Áth Fhád go Caisleán an Ghrásaigh, 

 N80 Whitemills go Bun Clóidí 

 Scéim N80 Bhaile Cheatharlach ó Timpeallán Bhóthar an Dochtúra Uí 
Chuilinn chuig Timpeallán Pháirc na bhFianna go Timpeallán Bhóthar 
Bhaile Haicéid. 

 

 
Oibreacha oíche ar an N80 

 
Cuireadh tús le pleanáil chun cinn do Scéimeanna Feabhsaithe Pábhála suite ag: 

 Scéim Feabhsaithe Pábhála Bhun Clóidí an N80. 

 An N80 ó Whitemills go Bun Clóidí, bacainní sábháilteachta a dhearadh 
agus a athsholáthar san áireamh chun caighdeáin reatha a shásamh feadh 
an stráice 6.5 km.  

 Scéim Feabhsaithe Phríomhshráid na Tulaí an N81. 

 An N81 ó Chros na Claise go dtí Cros Bangup. 
 
Cigireachtaí um Shábháilteacht ar Bhóithre HD17  
Thug Comhairle Contae Cheatharlach, i gcomhar le hinnealtóirí a d’fhostaigh 

BIÉ faoi shuirbhé cuimsitheach ar an N80 agus an N81 trí Cheatharlach. Ba é 

aidhm an tsuirbhé chun measúnú a dhéanamh ar shaincheisteanna féideartha 

sábháilteachta ar na bealaí seo. Shainaithin an suirbhé sraith idirghabhála faoina 

dtabharfaidh Comhairle Contae Cheatharlach chun an fhéidearthacht a laghdú go 

dtitfidh timpistí tráchta amach ar an mbealach. 
 
Clár athdhromchlaithe HD28 
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Is clár spriocdhírithe ar dheisiúcháin phábhála í scéim HD28 bunaithe ar 

shuirbhéanna meicniúla arna ndéanamh thar ceann Bhonneagar Iompair Éireann 

(TII). Fuair Comhairle Contae Cheatharlach leithdháileadh €1,030,000, a 

chumasaigh oibreacha athuigeachta agus athdhromchlaithe a dhéanamh ag na 

láithreacha seo a leanas ar an N80: Timpeallán Bhóthar Bhaile Átha Í, Gráig na 

Spideog, Fighting Cocks, Baile Uí Chaollaí agus Balana agus an N81 ag 

Copanach agus Droichead Ráth Bhile. 
 

 
Athuigeacht ar an N80 

 
Tionscadal Soilsithe Phoiblí Bhaile Cheatharlach an N80  
Chuir Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) tús a chur le  scéim chun feabhas a chur 

ar shoilsiú poiblí ar an ngréasán Bóithre Náisiúnta. Rinne Comhairle Contae 

Cheatharlach iarratas ar an  soilsiú poiblí go léir ar an N80 trí Bhaile 

Cheatharlach. Fuair Comhairle Contae Cheatharlach leithdháileadh €81,000 chun 

an t-uasghrádú ar an soilsiú poiblí a dhearadh agus a sholáthar ar lóchrainn LED 

nua. 
 
Agus breithniú á dhéanamh ar phleanáil chun cinn, cuireadh tús le hullmhúcháin 

chun togra d’iarraidh ar chistiú a fhorbairt chun gach ceann de na 211 aonad 

soilsithe phoiblí ar an N80 agus an N81 trí Cheatharlach le bolgáin LED coigilte 

fuinnimh a dhéanfar in 2019. 
 
Scéimeanna Cothabhála Lochtanna 
I rith na bliana, tugann Comhairle Contae Cheatharlach faoi shuirbhéanna rialta 

agus cuimsitheacha ar an N80 agus an N81 trí Cheatharlach. Sainaithnítear sna 

suirbhéanna seo saincheisteanna a dteastaíonn aird phráinneach uathu. Déanann 

Comhairle Contae Cheatharlach iarratas ar  Bhonneagar Iompair Éireann (BIÉ) 

trí úsáid a bhaint as córas suirbhéireachta teicneolaíochta faisnéise (GeoApp) ar 

chistiú chun na lochtanna a réiteach, (i.e. deisiúcháin ar chomharthaíocht, 
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deisiúcháin ar mharcanna bóthair, dromchlaí bóthair agus cosáin a ndearnadh 

díobháil dóibh agus saincheisteanna draenála, etc). D’éirigh le Comhairle Contae 

Cheatharlach iarratas a sheoladh ar aghaidh do 7 láthair a fuair cistiú breise 

€131,000 do bhearta práinneacha feabhais. 
 
Scéimeanna Cothabhála Caipitil Breise 
Chuir Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) tús a chur le scéim chun feabhas a chur 

ar an dromchla bóthair ar Bhóithre Náisiúnta. Go bunúsach, éascaíonn an scéim 

seo Údaráis Áitiúla chun iarratais a sheoladh ar aghaidh ar chistiú do thionscadail 

níos mó ná Tionscadail Chothabhála agus tionscadail atá níos lú ná Tionscadail 

Athnuachana Caipiteal Pábhála, de ghnáth laistigh den réimse €50-200,000. 

D’éirigh le Comhairle Contae Cheatharlach iarratais a sheoladh ar aghaidh do 3 

láthair a fuair cistiú breise €458,000 do bhearta práinneacha feabhais suite ag 

Balana, an Tulach agus Ráth Bhile. 
 
Conradh Cothabhála Leinster Bridges 
Sholáthair Bonneagar Iompair Éireann cistiú chun cur i bhfeidhm tionscadal 

cothabhála droichid a éascú chun tabhairt faoi mheasúnuithe agus cothabháil ar 

dhroichid ar Bhóithre Náisiúnta i gContaetha rannpháirteacha. Coimisiúnaíodh 

Oifig Forbartha Réigiúnaí Chill Dara chun tabhairt faoin tionscadal a dhearadh 

agus a mhaoirsiú, 11 dhroichead ar an N80 agus 8 ndroichead ar an N81 i gContae 

Cheatharlach ina measc. Cuireadh tús le hoibreacha ar an láthair i Meán Fómhair. 
 
Conradh Línithe an N80 
Chuir Bonneagar Iompair Éireann cistiú ar fáil chun cur i bhfeidhm athnuachan 

an línithe a éascú (i.e. marcanna bóthair) ar Bhóthar Náisiúnta an N80 a shíneann 

ó Loch Garman trí Cheatharlach, Laois agus a chríochnaíonn in Uíbh Fhailí. 

Coimisiúnaíodh Oifig Dearaidh Réigiúnaigh Theach Tramore chun tabhairt faoin 

tionscadal a dhearadh agus a mhaoirsiú. Críochnaíodh na dearaí agus rinneadh 

iad a chur amach ar tairiscint agus a bhronnadh. Cuireadh tús leis na hoibreacha 

línithe agus tá súil eis go gcríochnófar iad i rith an tséasúir línithe a bheidh ag 

teacht aníos. 
 
 
 

Bóithre Neamhnáisiúnta 
 
Cuireann an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt cistiú ar fáil do bhóithre 

neamhnáisiúnta.  In 2018, fuarthas leithdháileadh €4,488,690 d’oibreacha 

feabhsaithe agus cothabháil ghinearálta a dhéanamh ar an ngréasán bóithre 

neamhnáisiúnta. Díríonn an clár seo ar bhearta feabhais a bhfuil géarghá leo ar 

bhóithre réigiúnacha agus áitiúla sa chontae faoin méid seo a leanas: 
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Tionscadail Feabhais Athchóirithe agus Chothabhála Athchóirithe.  
Díríonn an clár seo ar fheabhas a chur ar chomhtháthú struchtúrach agus 

dromchlaí bóithre réigiúnacha agus áitiúla sa chontae. Fuair Comhairle Contae 

Cheatharlach leithdháileadh €3,145,500 a chumasaíonn oibreacha struchtúracha 

agus athdhromchlaithe a dhéanamh ar fud an chontae. 
 

 
Oibríochtaí Cothabhála Athchóirithe (Cóiriú Dromchla) 

 
Scéimeanna Rannpháirtíochta an Phobail 2018 
D’fhógair an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt scéim le feabhsúcháin a 

dhéanamh ar bhóithre tuaithe. Chuir Comhairle Contae Cheatharlach isteach ar 

chistiú €585,000 agus fuarthas é lena leithdháileadh i rith tréimhse 2 bhliain mar 

seo a leanas: 
 2018 = €250,000 
 2019 = €335,000 

 
Chuir Comhairle Contae Cheatharlach 8 scéim ar tairiscint in 2018 ar luach 

€250,000 i Meitheamh/Iúil (babhta 1) agus críochnaíodh iad seo faoi dheireadh 

na Samhna de réir chiorclán na Roinne. I ndiaidh an gealltanas a fháil do chistiú 

don bhliain 2019,  cuireadh na scéimeanna faofa eile ar fáil i nDeireadh 

Fómhair/Samhain (babhta 2) ag féachaint le tabhairt fúthu i Ráithe 1 in 2019. 
 
 
Deontas Lánroghnach  
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Áirítear leis an gclár seo oibreacha cothabhála i measc na ngréasán bóithre 

réigiúnacha agus áitiúla 1,251 ciliméadar ar fud an chontae, spriocfheabhsúcháin 

ar leith ina measc. Áirítear leis na feabhsúcháin ar leith seo comharthaíocht, 

marcanna bóthair agus deisiúcháin, feabhsúcháin chosáin agus feabhsúcháin 

draenála san áireamh, etc). Fuair Comhairle Contae Cheatharlach leithdháileadh 

€3,145,500 a chumasaíonn tionscadail feabhsúcháin agus chothabhála 

ghinearálta ar leith atá le déanamh ar fud an chontae. 
 

 
Tionscadal Feabhsúcháin Draenála Deontais Lánroghnaigh 

 
Scéimeanna Feabhsúcháin Sábháilteachta Ísealchostais   
Tá Comhairle Contae Cheatharlach tiomanta do shábháilteacht ar bhóithre 

Cheatharlach a fheabhsú. Fuarthas €104,000 in 2018 chun tabhairt faoi 

mhionoibreacha feabhsúcháin i gceantair ina bhfuil stair dheimhnithe thimpiste. 

Ba iad na láithreacha a sainaithníodh d’oibreacha Feabhsúcháin Baile Bhúiséir 

Thiar, Baile Bhúiséir Thoir, Fearann na gCanánach, Baile an Teampaill agus 

Acomhal Bhaile Eilín. 
 
Scéim Athshlánaithe Droichid 
Déanann Comhairle Contae Cheatharlach suirbhéanna rialta ar bhail droichid ar 

fud an chontae. Éascaíonn torthaí na suirbhéanna seo clár oibreacha cothabhála 

atá riachtanach chun sláine struchtúrach an ghréasáin droichead a chothabháil. 

Díríonn an clár seo ar dheisiúcháin a dhéanamh ar dhroichid ar bhóithre 

réigiúnacha agus áitiúla sa chontae. Fuair Comhairle Contae Cheatharlach 

leithdháileadh €151,000 in 2018 a chumasaíonn deisiúcháin a dhéanamh ar 

Dhroichid atá lonnaithe ag Iolard, Maidilín, an Ghráinseach, Saulsford agus 

Droichead Brook Lodge.  
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Smionagar a ghlanadh ó dhroichid chun measúnú struchtúrach a dhéanamh orthu. 

 
Clár Feabhsúcháin Athchóirithe Ilbhliantúil 2019-2021 
D’eisigh an Roinn Iompair, Turasóireacht agus Spóirt Ciorclán RW 08/2018 a 

iarrann ar Údaráis Áitiúla chun tús a chur le measúnú ar an ngréasán bóithre chun 

Clár Feabhsúcháin Athchóirithe 3 bliana a chríochnú agus a sheoladh ar aghaidh 

(i.e. 2019, 2020 agus 2021). Seoladh an dréachtchlár ar aghaidh, faoi mar a 

iarradh, i Samhain. 
 
 

Tionscadail ar Leith agus Pleanáil Chun Cinn 
 
Táscairí Feidhmíochta 
Is córas casta é córas na dtáscairí feidhmíochta lena ndéantar bail an bhóthair a 

mheas trí rátáil ar bhail dhromchla na pábhála (PSCI) do gach aicme bhóthair 

agus lena ndéantar na bóithre a rangú ina ngrúpaí difriúla ag brath ar an 

idirghabháil chothabhála atá de dhíth orthu. Tugtar le fios sna torthaí a bhí ar 

staidéar náisiúnta a rinneadh bhóithre i gCeatharlach go bhfuil na bóithre níos 

fearr ná an meán náisiúnta i  ngach ceann de na haicmí bóthair. 
 
Scéim Feabhúcháin Áitiúil  
Bhronn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Geilleagraí cistiú €243,630 ar 

Cheatharlach an 24 Aibreán, agus tugadh na scéimeanna rathúla chun críche. 

Fuair Comhairle Contae Cheatharlach fógra breise fógra ón Roinn an 2 Samhain 

chun leanúint ar aghaidh leis an Liosta Tánaisteach (Babhta 2) de SFÁ 2018 ar 

dheontas €350,000. D’éascaigh an leithdháileadh seo 29 iarratas a chríochnú. 
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An CBS um Fhorbairt Beartais don Iompar 
Rinne an Coiste Beartais Speisialta um Iompar ar Bóthar breithniú ar bheartais 

maidir leis an méid seo a leanas:- 
 Cothabháil Bóithre, ach go háirithe, bóithre áitiúla d’Aicme III a 

chothabháil.  

 D’fhorbair an coiste beartas maidir le soilsiú poiblí a ghlacadh i gcúram. 

 Rinneadh plé ar Sheirbhís Bhus Baile a fhorbairt do Bhaile Cheatharlach. 
Beartaítear, le cúnamh ón ÚNI, gur féidir forbairt bhreise a dhéanamh ar 
an tseirbhís seo agus go mbeidh sé i mbun feidhme in 2018. 

 Pléadh an soilsiú poiblí reatha a uasghrádú chuig soilsiú atá tíosach ar 
fhuinneamh. 

 
Athbhreithniú ar Fhodhlí na Luasteorann 
I ndiaidh tréimhse fhada a chaitheamh i mbun comhairliúcháin agus faofa, ghlac 

an Chomhairle ag an gcruinniú i Samhain 2017, leis na hathruithe ar Fhodhlí na 

Luasteorann. Lean Comhairle Contae Cheatharlach ar aghaidh in 2018 le socrú a 

dhéanamh le Bonneagar Iompair Éireann chun an chomharthaíocht a athlonnú, 

faoi mar ar glacadh leis, ar na bóithre náisiúnta agus ag saothar Díreach chun 

láithreacha na comharthaíochta a athrú, faoi mar a nglactar leis, ar na bóithre 

neamhnáisiúnta. 
 
Bóthar Faoisimh Theas Cheatharlach 

Cuirtear an tionscadal san áireamh mar ‘tionscadal faoi réir breithmheasa faoi 

láthair’ faoi Thoradh Straitéiseach Náisiúnta 3 de “Tionscadal Éireann 2040 – 

Plean Forbartha Náisiúnta 2018-2027”. Rinne Comhairle Contae Cheatharlach an 

scéim a bhreithniú agus a fhaomhadh ag a cruinniú a bhí ar siúl an 5 Iúil 2004. 

Tugadh an chéadtús áite don cheangal idir Timpeallán Bhaile na Carraige agus 

an Bóthar Faoisimh Istigh laisteas de Thimpeallán Éire Óg. Is é an meastachán 

reatha ar chostas chun an ceangal seo a chríochnú €5.4 milliún.  

 

Nuair a chuirtear an tréimhse ama san áireamh, áfach, atá éagtha ón mbliain 2004 

ar aghaidh agus i ndiaidh gur tugadh isteach forálacha nua reachtaíochta a 

bhaineann le measúnú oiriúnachta, breithniúcháin timpeallachta agus 

éiceolaíochta i dturas an ama, agus nuair a chuirtear an cáschuntas le déanaí san 

áireamh, meastar go dteastaíonn Tuarascáil Tástála ar Ráiteas Tionchair 

Timpeallachta agus cinntiúchán maidir le Measúnú Oiriúnachta. 
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Cabhróidh na tuarascálacha siúd le heolas a chur ar fáil don riachtanas i dtaobh 

Chuid 8 nua nó faofa ag an mBord Pleanála, faoi mar a d’fhéadfaí a mheas gur 

cuí. 

 

Chun an tionscadal a chur chun cinn, sheol Comhairle Contae Cheatharlach 

Réamhiarratas leasaithe ar Bhreithmheas chuig an Roinn Iompair, Turasóireachta 

agus Spóirt (an RITS), in 2018. Tá anois orainn fanacht go ndéanfaidh an Roinn 

é seo a fhaomhadh sula leantar ar aghaidh chuig céim an Bhreithmheasa 

Mhionsonraithe. Teastóidh próiseas pleanála nua ó chéim an Bhreithmheasa 

Mhionsonraithe, measúnú oiriúnachta, breithniúcháin timpeallachta agus 

éiceolaíochta ina measc agus d’fhéadfadh go mbeadh breithniú le déanamh ar 

roghanna eile don bhealach. Is féidir an próiseas pleanála agus ordaithe ceannaigh 

éigeantaigh (OCÉ) a thosú ina dhiaidh sin. 

 

 
Sracphlean de na cuspóirí bóithre móra do Bhaile Cheatharlach 

 
 
 
 
 
Seirbhís Bhus Bhaile Cheatharlach 
Leagadh an bhéim ar an bhféidearthacht chun seirbhís bhus inmheánach a chur 
chun feidhme ag cruinniú an CBS i Nollaig 2016. Ó cuireadh tú leis an Oifig seo, 
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tionóladh sraith cruinnithe leis an Údarás Náisiúnta Iompair (an ÚNI), an 
comhlacht a dhéanann seirbhísí bus inmheánacha a choimisiúnú, a cheadúnú 
agus a bhainistiú, ag féachaint le roghanna bealaigh a fhorbairt do sheirbhís bhus 
don bhaile. Thug an ÚNI, i gcomhar le Comhairle Contae Cheatharlach, faoi 
staidéir ar leagan amach agus measúnuithe tíreolaíocha ar Amanna Aistir chun 
cabhrú le bealaí féideartha bus a fhorbairt. 
 
Ag cruinniú Cheantar Bardasach Cheatharlach i mBealtaine, rinne an ÚNI na 

bealaí a bheartaítear i láthair go ndéanfaí plé orthu. Cuireadh fáilte roimh an gcur 

i láthair agus is gá breithniú breise a dhéanamh ar na pointí a tugadh chun solais 

chun cumhdach fairsing agus geilleagrach a sholáthar don bhaile. I ndiaidh an 

chruinnithe, thug an ÚNI faoi phlé le hIarnród Éireann maidir le feabhas a chur 

ar rochtain chun freastal ar an stáisiún traenach agus rinneadh plé ar na tograí le 

Comhaltaí Cheantar Bardasach na Gráige/Chúl an tSúdaire go déanach in 2018. 
 
Cuireann na bealaí a bheartaítear clúdach tíreolaíoch ar fáil do bhreis agus 60% 
de dhaonra an bhaile, laistigh de shiúlóid 5 nóiméad chuig stad bus, agus 
freastalaíonn siad ar na cinn scríbe thábhachtacha seo a leanas: IT Cheatharlach, 
Lár Bhaile Cheatharlach, Coláiste Tyndall, MSD agus cuireann siad nasc ar fáil le 
Pairc na gCóistí. 
 
Chun an tionscadal a chur chun cinn, beartaíonn an ÚNI, i gcomhar le Comhairlí 

Contae Laoise agus Cheatharlach, tabhairt faoi mheasúnuithe ar láithreacha na 

stadanna bus agus iniúchadh ar an mbealach chun aon srianta féideartha a 

shainaithint sula dtabharfar faoi dhearaí Innealtóireachta. Tá súil leis go gcuirfí é 

seo i gcrích faoi Mheitheamh 2019. 
 
I gcomhthráth leis na riachtanais dearaidh innealtóireachta, déanfar ullmhúcháin 

i dtaca le Sonraíocht na Seirbhíse (i.e. brandáil, táillí airgid thirim/Leap, faisnéis 

fíor-ama do chustaiméirí, an Aip Transport for Ireland, etc.), Dréacht-Amchláir 

agus meastachán costais a ullmhú chun gnó a thabhairt chun críche, atá le cur faoi 

bhráid na hOibleagáide Seirbhíse Poiblí chun cistiú a fháil. Faoi réir cistiú agus 

bunaithe ar an méid a tharla roimhe seo, measann an ÚNI go bhféadfadh an 

tseirbhís seo a bheith i bhfeidhm go déanach in 2019. 
 
Scéim Droichid Coisithe na Tulaí an N81 agus Oibreacha Gaolmhara 
Atosaíodh próiseas Chuid 8 agus bhí idir phleananna agus sonraí ar fáil faoin 

bhforbairt a bheartaítear le hiniúchadh a dhéanamh orthu agus ba é an dáta deiridh 

chun aighneachtaí a fháil Bealtaine 2018. Mheall an tionscadal a bheartaítear go 

leor spéise ó phobal na Tulaí agus fuarthas líon suntasach aighneachtaí. Rinneadh 

tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh a bhreithniú agus a ghlacadh ag cruinniú 

na Comhairle in Iúil. 
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Cnuasach grianghraf den Droichead Coisithe a Bheartaítear – suas an abhainn ó 

Dhroichead na Sláine 

 
Lean Oifig Dearaidh Bóithre Náisiúnta Chill Dara ar aghaidh ag tabhairt faoin 

dearadh agus soláthar mionsonraithe don tionscadal, agus bronnadh an tionscadal 

ar an bhfortháirgeoir rathúil agus síníodh na conarthaí go hoifigiúil an 16 

Deireadh Fómhair. I ndiaidh gur bronnadh an conradh, cuireadh tús leis na 

hoibreacha réamhdhéanaimh agus cuireadh tús le hoibreacha ullmhúcháin an 8 

Samhain ar an láthair. Tá súil leis go gcuirfear an tionscadal seo i gcrích faoi 

Bhealtaine 2019. 
 
Tionscadal Uasghrádaithe Soilsithe Phoiblí  
D’ullmhaigh Comhairle Contae Cheatharlach, i gcomhar le Gníomhaireacht 

Fuinnimh na dTrí Chontae (‘3 Counties Energy Agency’) aighneacht a cuireadh 

faoi bhráid Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (an SEAI) le haghaidh 

cistiú faoin scéim deontais Pobail Fuinnimh Níos Fearr. Is é cuspóir na scéime 

chun tabhairt faoi chlár uasghrádaithe soilsithe phoiblí chun coigiltí costais agus 

fuinnimh a uasmhéadú.  
 
In 2018, lean Comhairle Contae Cheatharlach ar aghaidh le thart ar 1,100 solas 

poiblí reatha 55 Vata SOX a athsholáthar agus soilse LED ísealfhuinnimh a chur 

in n-ionad agus costas measta €250,000 ar an tionscadal. Tabharfar cúnamh 

deontais do 30% de na costais seo, ar a mhéid. Críochnaíodh athsholáthar na 

soilse faoi Mheán Fómhair, agus bhíothas in ann an cúnamh deontais cuí a 

tharraingt anuas dá bharr. 
 
Anuas air sin, tá scéim feabhsúcháin/athsholáthair soilsithe phoiblí á tabhairt 

chun cinn ag an Oifig Bainistíochta Bóithre (OBB), ar bhonn náisiúnta chun 



63 

 

cabhrú leis na hÚdaráis Áitiúla spriocanna coigilte fuinnimh 2020 a bhaint. Mar 

chuid den scéim, déanfar a suirbhé ar an stoc reatha soilsithe phoiblí, tabharfar 

faoin uasghrádú ar an soilsiú poiblí a dhearadh, a chur amach ar tairiscint agus a 

bhainistiú. Dheimhnigh Comhairle Contae Cheatharlach a gealltanas chun páirt a 

ghlacadh sa scéim seo chun an stoc soilsithe phoiblí eile a uasghrádú ar fud an 

chontae. 
 
Sráid na Tulaí, Ceatharlach – Tionscadal Athnuachana 
Cuireadh dromchla inphriontáilte asfailt ar fáil i Meán Fómhair i ndiaidh gur 

neartaíodh bunsraith an bhóthair, feadh chonair feithiclí an limistéir 

chomhroinnte ar Shráid na Tulaí Íochtarach.  
 
I ndiaidh gur críochnaíodh oibreacha athshlánaithe an phríomhphíobáin uisce a 

rinne Uisce Éireann ar Shráid na Tulaí Uachtarach, cuireadh tús le hobair 

athdhromchlaithe Dé Luain, an 5 Samhain chun an tsráid a atógáil a fhad leis an 

taobh íochtair de leibhéal deiridh an dromchla. Críochnaíodh na hoibreacha seo 

taobh istigh de 2 sheachtain, roimh thréimhse shiopadóireachta na Nollag. 
 
Maidir le tograí feabhsúcháin amach anseo don tsráid seo, dearfar agus 

breithneofar dromchlú deiridh na sráide, anuas ar na cosáin, an troscán sráide 

agus leagan amach na páirceála, faoi phróiseas comhairliúcháin phoiblí Chuid 

VIII d’oibreacha feabhsúcháin na Ríochta Poiblí. 
 
Seirbhísí Cothabhála an Gheimhridh 
Déanann Comhairle Contae Cheatharlach iarracht de shíor chun feabhas a chur 

ar a seirbhís chothabhála geimhridh. Mar gheall ar fhad a gréasáin bhóithre sa 

chontae, áfach, is soiléir nach féidir gach bóthar a chóireáil (1,281 km) i rith 

shéasúr an gheimhridh (Deireadh Fómhair-Aibreán). Dá réir, is gá tús áite, de 

shaghas éigin, a thabhairt do bhóithre. D’fhorbair Comhairle Contae 

Cheatharlach Plean Seirbhísí Geimhridh chun bealaí a shainaithint ar bhonn tús 

áite agus é mar chuspóir na bóithre seo a dtugtar tús áite dóibh a choimeád 

sábháilte agus saor ó ghuaiseacha an gheimhridh a mhéid agus is féidir.  
 
I rith thréimhse an gheimhridh, tugann Comhairle Contae Cheatharlach faoi 54 

km de Bhóithre Náisiúnta, 186 km de Bhóithre Réigiúnacha agus thart ar 50 km 

de bóithre neamhnáisiúnta ardtosaíochta a chóireáil. 
 
D’eisigh Met Éireann treoir aimsire Dé hAoine, an 23 Feabhra 2018 a thug le fios 

go raibh súil le tréimhse an-neamhghnách agus an-fhuar aimsire (le sneachta). 

Eisíodh Rabhadh Aimsire Stádais Oráiste Dé Luain, an 2 Feabhra agus eisíodh 

Rabhadh Aimsire Stádais Dhearg ina dhiaidh sin an 28 Feabhra. Chun ullmhú dó 
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seo, thionóil an Chomhairle an Grúpa Comhordúcháin Fíor-Dhrochaimsire agus 

an Fhoireann Ghéarchéime.  
 

 
Feithiclí na Comhairle á n-ualú le salann chun bóithre a chóireáil faoin bPlean Seirbhísí 

Geimhridh. 

 
Mhair an teagmhas fíor-dhrochaimsire ar feadh tréimhse 25 lá agus ba bheag 

faoiseamh a fuarthas ó tugadh an fógra tosaigh an 23 Feabhra go dtí an 20 Márta, 

agus d’fhreagair foireann na Comhairle, an fhoireann chosanta, na fórsaí cosanta, 

conraitheoirí agus baill den phobal d’fhíor-dhrochaimsir shíobtha sneachta, fíor-

dhrochthuile ar fud an Chontae agus go leor sneachta a thit arís eile. 
 
Agus súil le leithdháileadh ón Rialtas Láir do chostais eisceachtúla a bhaineann 

le freagairt don teagmhas fíor-dhrochaimsire agus an glantachán ina dhiaidh sin, 

chuir Comhairle Contae Cheatharlach éileamh faoi bhráid na Stiúrthóireachta 

Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin Éigeandála.  
 
Fuarthas comhfhreagras an 26 Meán Fómhair ón Roinn Tithíochta, Pleanála agus 

Rialtais Áitiúil a bhronn €593,730.65 ar Chomhairle Contae Cheatharlach ar 

chostais eisceachtúla a bhaineann leis an bhfreagairt d’aimsir fhíor-fhuar agus 

sneachta throm agus an glantachán ina dhiaidh. 
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Carnadh sneachta agus oibríochtaí glantacháin ar an N81 (Oirthuaisceart Chontae Cheatharlach) 

 
Le scála na freagartha a thabhairt le fios, b’ionann an méid salainn a úsáideadh 

go háitiúil ó thús shéasúr cothabhála an gheimhridh 2017/2018 a fhad leis Dé 

Domhnaigh, an 25 Feabhra agus 1,340 tonna de shalann. I rith na tréimhse ón 26 

Feabhra go dtí an 19 Márta (20 lá), úsáideadh 1,050 tonna sa bhreis de shalann. I 

gcomparáid leis sin, úsáideadh 850 tonna, ar an iomlán, do shéasúr cothabhála 

geimhridh 2016/2017. 
 
I ndiaidh an teagmhais, chríochnaigh Comhairle Contae Cheatharlach 

Críochnaithe measúnú ar dhíobháil a rinneadh don ghréasán bóithre poiblí ar fud 

an chontae, agus meastar gur chosain an díobháil thart ar €1,750,000. Cé nár lorg 

an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt aighneacht ina leith seo, cuireadh 

éileamh ar aghaidh don tsuim thuas. 
 
D’fhógair an RITS Deontas Cothabhála Speisialta Dé Céadaoin, an 24 Deireadh 

Fómhair, a leithdháil €500,000 ar Chomhairle Contae Cheatharlach chun cabhrú 

le bóithre réigiúnacha agus áitiúla a dheisiú a ndearna fíor-dhrochtheagmhais 

aimsire díobháil dóibh. 
 
Plean Gníomhaíochta Torainn Cheatharlach 
Rinne an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil 

comhfhreagras a scaipeadh a d’iarr ar gach Údarás Áitiúil chun tabhairt faoi  

athbhreithniú ar an bPlean Gníomhaíochta um Léarscáiliú Torainn 2013. 

Cuireadh an dréacht-athbhreithniú faoi bhráid an GCC chun trácht a dhéanamh 

air sula gcuirfí ar taispeáint é don phobal go déanach in 2018, agus é ar intinn an 

próiseas athbhreithnithe a chríochnú in Eanáir 2019.  
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An Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta 2019 
D’fhógair an Cumann Náisiúnta Treabhdóireachta an 7 Deireadh Fómhair 2018 

go mbeadh an Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta ar siúl i mBaile an 

Treathain, Fionnmhach idir an 17 agus an 19 Meán Fómhair 2019.  
 
Mar ullmhúchán don imeacht, shocraigh Comhairle Contae Cheatharlach, i 

gcomhar leis an CNT, chéad chruinniú an ghrúpa comhordúcháin i Samhain. 

D’fhreastail ionadaithe ó Chomhairle Contae Cheatharlach, an Cumann Náisiúnta 

Treabhdóireachta, na Gardaí, FSS agus Turasóireacht Cheatharlach air seo chun 

na hullmhúcháin don imeacht a phlé agus a chomhordú. Sceidealaíodh cruinnithe 

rialta den ghrúpa seo chun plé a dhéanamh ar shaincheisteanna a d’fhéadfadh 

teacht chun solais roimh ré, chun cabhrú le reáchtáil an imeachta gan fhadhbanna. 
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An Comhshaol  
 
 

 
 

Tá an Rannóg Comhshaoil freagrach as raon feidhmeanna reachtúla agus 
neamhreachtúla lena n-áirítear: - 

 Bainistíocht Chomhlíonta Comhshaoil  

 Bainistiú Dramhaíola - Forfheidhmiú, Ceadúnú & Líonadh Talún Bhaile an 

Phaoraigh 

 Cosc & Rialú Bruscair  

 Seirbhísí Athchúrsála  

 Oideachas & Feasacht Chomhshaoil  

 Truailliú Uisce/An Chreat-Treoir Uisce  

 Cigireacht Feirme agus Bainistíocht Chothaithe  

 Pleanáil Chomhshaoil  

 Truailliú Aeir 

 Truailliú Torainn  

 Reiligí  

 Soláthairtí Uisce Tuaithe/Príobháideacha Beaga  

 An Tréidliacht  

 Reachtaíocht Chomhshaoil / Fuinnimh Ilghnéitheach 

Gach bliain mar chuid de thiomantais agus oibleagáidí Cheatharlach faoi rialacha 
an AE agus an Stáit, déantar an Plean RMCEI (na hÍos-Chritéir Molta d'Iniúchtaí 
Comhshaoil) a fhorbairt lena leagtar amach cuspóirí iniúchta Chomhairle 
Chontae Cheatharlach. Tá critéir neamhcheangailteach san RMCEI maidir leis an 
bpleanáil, agus maidir le iniúchtaí comhshaoil a chur i gcrích, a athleanúint agus 
a thuairisciú. Is é an cuspóir atá leis ná an comhlíonadh le dlí comhshaoil an AE 
a neartú agus chun cur lena chur i bhfeidhm agus lena fhorfheidhmiú níos 
comhleanúnaigh i ngach uile Bhallstát. In iniúchadh an EPA 2017 ar fheidhmíocht 
RMCEI Cheatharlach measadh go raibh an rangú ‘Sármhaith’.  
Bainistíocht Chomhlíonta Comhshaoil 
Feidhmíonn an Rannóg Comhshaoil Córas Bainistíochta um Ghearáin 
Chomhshaoil chomh maith le háis saor in aisce tuairiscithe bruscair/dumpála. 
Déantar gearáin a rangú agus a tharchur chuig an bpearsanra cuí le haghaidh 
scrúdú. Bíonn éagsúlacht i gceist leis an gcineál gearán a bhíonn ann agus le cé 
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chomh casta is a bhíonn siad agus, i gcásanna áirithe, is féidir gur chaingean dlí 
a bheidh i gceist leo sa deireadh. Ag seo a leanas, miondealú ar na gearáin a 
fuarthas in 2018: - 
 
Tábla 1 - Clár Comhlíonta  

Cineál Comhlíonta Gearáin Imscrúdaithe Gníomhach Réitithe 

Bruscar  416 415 32 384 

An Dramhaíl 95 95 10 85 

Truailliú Uisce  38 38 0 38 

Torann 25 25 1 24 

Truailliú Aeir  47 47 12 35 

Alt 63 EPA 1 1 0 1 

Láib - Boladh 4 4 0 4 

An Tréidliacht 13 13 1 12 

Páipéar  33 33 0 33 

Gloine  35 35 0 35 

Speiceas Ionrach 5 5 0 5 

Bearradh Fáil 5 5 0 5 

NECL 12 11 1 11 

Carranna Tréigthe  102 101 20 82 

Reiligí  9 9 1 8 

Iomlán 840 837 78 762 
 
D'fhéadfadh sé go dtógfadh sé tréimhse mhaith cuid de na cásanna atá níos 
casta a réiteach mar gheall ar an ngá atá le cé hiad na húinéirí talún a bhunú 
agus leis an úinéireacht a bhunú nó le socrú a dhéanamh chun gníomh díreach 
a dhéanamh tar éis fógraí reachtúla a bheith sheirbheáilte.  
Iniúchtaí Neamh-Ghearáin: 
Faoi lár mhí Feabhra gach bliain, ceanglaítear ar Chomhairle Contae 
Cheatharlach Plean Iniúchta Comhshaoil (Plean RMCEI) a chur le chéile agus a 
chur faoi bhráid an EPA. Leis an bplean seo, caithfidh an Fhoireann Comhshaoil  

 Iniúchtaí a dhéanamh ar shuiteálacha arna rialú faoin reachtaíocht 

chomhshaoil, agus 

 Tuarascálacha a tháirgeadh ar na cigireachtaí sin. 
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Clúdaíonn na hiniúchtaí seo na réimsí seo a leanas: 

 An Dramhaíl 

 Uisce 

 Aer  

 Torann 

 Pleanáil 

Gheall an Roinn Comhshaoil go ndéanfaí 1855 de chigireachtaí neamh-ghearáin 
le linn 2018 agus chloígh sí leis an tiomantas sin. Tá raon agus riachtanais na 
gcigireachtaí agus na monatóireachta atá le déanamh ag fás agus ag éirí níos 
casta ná mar a bhí fiú. Tá na hacmhainní atá ann chun freastail ar na riachtanais 
seo ag fanacht mar atá, ar a fheabhas, agus ní mór dearcadh pragmatach a 
ghlacadh le clár 2019 dá bharr.  
An Nós Imeachta chun Gearáin a Dhéanamh  
Chun líon na ngearán a fuarthas a chur i gcuntas go cruinn, chun déanamh cinnte 
de go n-úsáidtear acmhainní go héifeachtúil, agus go bhfuil ceisteanna cosanta 
sonraí leagtha amach go soiléir do ghearánaigh, treoraítear gach aon ghearán 
tríd an Oifig Comhshaoil. Tá cairt gearán custaiméirí á forbairt agus scaipfear í 
nuair a bheidh sí críochnaithe.   
Fodhlíthe Tabhairt i Láthair Dramhaíola 
Ghlacadh le Fodhlíthe Chontae Cheatharlach (Dramhaíl Teaghlaigh agus 
Tráchtála a Leithlisiú, a Stóráil agus a Thabhairt i Láthair), 2018 ag cruinniú na 
Comhairle mhí Mheán Fómhair agus tháinig siad i bhfeidhm an 10 Deireadh 
Fómhair 2018. Éilíonn na Fodhlíthe ar shealbhóirí tí agus ar ghnólachtaí: - 

• A chinntiú go dtaispeánann siad go ndiúscraítear an dramhaíl a ghintear 
ar bhealach dleathach,  

o is é sin a rá go ndéanann bailitheoir dramhaíola údaraithe iad a bhailiú 

o go bhfuil socrú dlíthiúil/comhaontú údaraithe aige/aici chun páirt a 

ghlacadh i socrú roinnte araidí.  

o go dtugtar dramhaíl chuig láithreán údaraithe  

• dramhaíl a dheighilt go leordhóthanach i gcodáin ar leithligh, is é sin a rá 
ábhar in-athchúrsáilte, dramhaíl bhia/ghlas agus dramhaíl iarmharach 



70 

 

• Tar éis dó a bheith glactha, ullmhaíodh bileog eolais ina ndearnadh cur 
síos ar na rialacháin agus ar na hoibleagáidí a gcuimsítear leis agus scaipeadh 
28k bileog ar gach teaghlach laistigh d'ionaid daonra níos mó ná 500 duine. 
• Bunaíodh foireann imscrúdaithe agus cuireadh tús le himscrúduithe ó 
dhoras go doras agus an bhéim sa bhabhta tosaigh de, in 2018, ar Cheantar 
Mhuine Bheag. 
• In 2018, rinneadh cigireacht chomhlíonta ar bhreis is 150 teach. Rinneadh 
faisnéis a thiomsú agus a thaifeadadh maidir leis na himscrúduithe seo.  
• Nuair is gá, eiseofar rabhaidh deiridh, i bhfoirm fógra 7 lá. 
• Má theipeann ort cloí leis na Fodhlíthe Dramhaíola seo eiseofar fíneáil ar 
an láthair de €75.00 

Cuireadh tús le hiniúchtaí ó dhoras go doras i mí na Samhna sa Mhuine Bheag 
agus i mBaile Cheatharlach agus, mar atá luaithe thuas, tugadh cuairt ar bhreis 
is 150 aonad réadmhaoine. Eisíodh fógra 7 lá chun freagra a thabhairt le 
litreacha meabhrúcháin dóibh siúd nár fhreagair orthu.  
Baile an Phaoraigh 
Tháinig deireadh le gníomhaíochtaí dramhaíola tráchtála ag Baile an Phaoraigh i 
mí Lúnasa 2018. Tá an tsaoráid fós oscailte faoi choinne ghnó in 2019 agus lán-
réimse den bhainistiú dramhaíola agus roghanna athchúrsála fairsinge á 
tairiscint do chustaiméirí baile. I mí na Nollag, rinneadh conradh le Starrus Eco 
Holdings Ltd T/A Greenstar chun an t-ábhar dramhaíola go léir a bailíodh ag an 
láithreán a bhaint agus é a iompar chuig áiseanna atá ceadúnaithe go cuí.  
Mar chuid den ghealltanas ceadúnaithe chun an láithreán a athchóiriú go 
hiomlán, cuireadh tús le hobair ar 
an uasteorannú, ar an mbailiú 
láisteáit, ar an mbailiú gáis agus ar 
an mbainistíocht uisce dromchla ag 
an suíomh i mí Iúil 2018. 
Críochnófar na hoibreacha i 2 
chéim. Tugadh an chéad chéim 
chun críche i mí na Nollag 2018. Tá 
sé beartaithe go mbeidh Céim 2 
críochnaithe i mí Iúil 2019.   Is iad 
Priority Construction Ltd na 
conraitheoirí a dhéanann na 
hoibreacha agus is ionann luach an 
chonartha agus €1,645,000 móide 
CBL.  
Tionscnamh Frithdhumpála  
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In 2018, agus an cuidiú a fuarthas le maoiniú deontais (> € 60k) ón Oifig 
Réigiúnach Údaráis Forfheidhmithe Dramhaíola, WERLA, rinneadh tionscadail 
éagsúla lena n-áirítear glanadh suas, ollmhaithiúnas tochta, TCI, drón a 
cheannach srl. Aithníonn Comhairle Contae Cheatharlach an cúnamh a fuarthas 
ón bpobal a chabhraigh leis na glantacháin agus na feachtais feasachta seo. 

 
Ciste Pobail Bhaile an Phaoraigh  
Fógraíodh Babhta 4 de Chiste Pobail Bhaile an Phaoraigh ag deireadh 2017, le 
haghaidh scéimeanna incháilithe a bhí le críochnú faoi dheireadh mhí Mheán 
Fómhair 2018. San iomlán, ceadaíodh 47 iarratas intíre agus bhí 2 cheann ann a 
bhí neamhchomhlíontach. Bhí 9 n-iarratas pobail ann agus ceadaíodh 2 iarratas. 
Go dtí seo, íocadh 45 deontas baile agus tá 2 cheann fós ann gan íoc. Íocadh 1 
ghrúpa pobail amháin, san iomlán.  
Tá measúnú á dhéanamh faoi láthair ar riarachán na scéime agus tús Babhta 5 
le bheith fógartha i mí Eanáir 2019. 
An Comhlíonadh maidir le hAraidí Donn  
Faoi na Rialacháin Dramhaíola Bia, ní mór d'oibreoirí dramhaíola bosca bruscair 
dramhaíola bia a sholáthar do gach custaiméir i gceirtleáin os cionn 500 duine. 
Tá toirmeasc ar bhailitheoirí dramhaíola dramhaíl a bhailiú freisin nuair nach 
ndéanann sealbhóirí tí a gcuid dramhaíola a dheighilt go leordhóthanach. Bhí an 
rolladh amach seo a rinne bailitheoirí dramhaíola i gContae Cheatharlach go 
dona agus tá aird ar leith tarraingthe air anois. Tá cosc ar bhailitheoirí nach bhfuil 
bosca bruscair donn curtha ar fáil acu dramhaíl a bhailiú i gceirtleáin d’os cionn 
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500 duine agus cuirfidh Comhairle Contae Cheatharlach tús le gníomh 
forfheidhmithe in 2019 i gcás nach bhfuil na bailitheoirí comhlíontach.  
IT Cheatharlach - Campas Glas 
Tá tús curtha ag IT Cheatharlach le hobair chun stádas mar Champas Ghlas a 
bhaint amach. Reáchtáladh cruinnithe a bhain le dámh agus le baill foirne ó IT 
Cheatharlach agus ó fhoireann na Roinne Comhshaoil. Meastar go gcuirfearan 
clár seo i gcrích thar thréimhse 3 bliana.   
Dúshlán chun Deireadh a chur leis an Dramhaíl Bhia 
Clár faoi stiúir na rannpháirtithe agus na n-éascaitheoirí is ea an Dúshlán 'Stop 
Food Waste' [Deireadh a chur leis an Dramhaíl Bhia] a chabhraíonn le grúpaí 
sealbhóirí tí dramhaíl bia a laghdú. Forbartha mar chuid de chlár Stop Food 
Waste [Deireadh a chur leis an Dramhaíl Bhia] an EPA, is éard atá i gceist leis an 
Dúshlán ná ceithre chruinniú uair an chloig ar siúl a mhaireann thar 4-6 
seachtaine. 
Ghlac 35 rannpháirtí ó mBantracht na Tuaithe, ó Líonra Ban Cheatharlach agus 
ón ionad seirbhísí BEAM páirt sa dúshlán in 2018, a maoiníodh faoin gclár LAPN 
2018.  
Ceardlanna athchúrsála 
Chuir an Roinn Comhshaoil roinnt ceardlann Athchúrsála bainteach le #binsorted 
ar fáil le lin na bliana. Tá ceardlanna saor in aisce ar fáil d'aon ghrúpa / eagraíocht 
timpeall an Bhaile agus an Chontae.  
Scoileanna Glasa 
D'óstáil an Roinn Comhshaoil an seimineár Oiliúna Múinteoirí bliantúil chun tacú 
le clár na Scoileanna Glasa. Reáchtáladh ceardlanna idirghníomhacha ar na 
téamaí seo a leanas: 

 Fuinneamh 

 Uisce 

 An Bhithéagsúlacht 

 An tSaoránacht Dhomhanda / An bruscar agus an dramhaíl 

 An tSaoránacht Dhomhanda / An Fuinneamh 

 An tSaoránacht Dhomhanda / An Timpeallacht Mhuirí 

D'fhreastail ionadaithe ó 19 Scoil ó gach cearn den Chontae. 
Fuair 9 Scoil i gCeatharlach Brat Glas ag Searmanas na nDuaiseanna 
Réigiúnacha ar 22 Bealtaine in Óstán Chill Chainnigh.  
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I measc na scoileanna sin, áirítear: 
• SN na Buiríse 

• Coiste Gairmoideachais na Buiríse 

• SNC an Teaghlaigh Naofa, Baile Cheatharlach  

• Scoil Naomh Moling, an Gleann 

• Scoil Naomh Laserian, Baile Cheatharlach 

• SN Chill Damháin 

• Scoil Phádraig Naofa, An Tulach 

• Coláiste na Toirbhirte, Baile Cheatharlach 

• Scoil Molaise, Seanleithghlinn. 

Tá Scoil Molaise, Seanleithghlinn ar cheann de na céad scoileanna ar fud na tíre 
a fuair an Brat Glas don Timpeallacht Muirí Shaoránacht Dhomhanda. 
Tugadh cuireadh do gach scoil a ghlacann páirt i gclár na Scoileanna Glasa 
iarratais ar mhaoiniú a chur isteach faoi scéim dheontais LA21 chun tacú lena 
n-oibreacha leanúnacha. 
Plean Bainistíochta Bruscair 2018-2020 
De réir rialacháin atá leagtha amach sna hAchtanna um Thruailliú ó Bhruscar, 
1997 -2009, ghlac na baill le Dréachtphlean Bainistíochta Bruscair ag cruinniú na 
Comhairle i mí na Nollag.  
Cosc & Rialú Bruscair 
Tá 2 oifigeach lánaimseartha um chosc agus rialú bruscair i gComhairle Chontae 
Cheatharlach. Tá eachtraí bruscair ann i gcónaí agus go dtí seo eisíodh 96 fíneáil 
agus cuireadh 23 fíneáil ar aghaidh go dtí an Chúirt. Eisíodh toghairmeacha 
freisin faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola maidir le dumpáil mhídhleathach ag 
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roinnt suímh agus d'éirigh le hionchúisimh 
sa Chúirt. Faoi láthair tá Comhairle Contae 
Cheatharlach ag fiosrú an féidir 
ainmneacha a fhoilsiú tar éis ionchúisimh.  
Is fadhb mhór í an bruscar i gcónaí agus 
tarraingíodh aird ar an gcostas atá i gceist 
leis ag seoladh an fhíseáin #cleancarlow in 
2018. Is féidir le haon duine ar bith a 
fheiceann tarluithe den chaitheamh 
bruscair é a thuairisciú go díreach chuig 
Comhairle Contae Cheatharlach agus 
déanfar an t-ábhar a fhiosrú.  
In 2019, le dúnadh Líonadh Talún Bhaile an 
Phaoraigh, caithfear aon dramhaíl a 
bhailítear a onnmhairiú. Is ionann an 
costas seo agus cion mór de na meastacháin 
chomhshaoil mhéadaithe a soláthraíodh do bhuiséad 
2019. Caithfear monatóireacht agus rialú a dhéanamh 
ar an méid dramhaíola a bhailigh Comhairle Contae 
Cheatharlach go díreach chun an caiteachas sa réimse 
seo a laghdú.  
Salú ag madraí 
Suiteáladh 9 bosca bruscair um salú ag madraí i mBaile 
Cheatharlach. Roghnaíodh suímh tar éis suirbhéanna a 
rinne an fhoireann agus na hoibrithe deonacha le linn an fheachtais salachar 
madraí #pickitup. 
Tá na gabhdáin suite sna hionaid seo a leanas: 
1. Bóthar Chill Chainnigh.  

2. An Bóthar Glas.  

3. Bóthar Bhaile Átha Í.  

4. Bóthar Cannery.  

5. An Lána Glas  

6. Bóthar Bhaile Átha Cliath.  

7. Bóthar Uí Bhriain  

8. Bóthar Uí Bhriain (Garrán na Fuinseoige)  

9. Bealach na Siúinéirí. 
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Laethanta Bailiúcháin Tochtanna  
In 2018, rinne Comhairle Chontae Cheatharlach iarratas ar dheontas chun 
cúnamh a fháil chun ollmhaithiúnas tochta a dhéanamh i gContae Cheatharlach. 
Eagraíodh 4 lá bailithe ag an áit ina raibh Perry’s Cash & Carry roimhe seo i 
mBaile Cheatharlach i rith mhí an Mheithimh. Bailíodh níos mó ná 500 tocht le 
linn na 4 lá agus cuireadh iad go Corcaigh le haghaidh athchúrsála.   
Glantachán Náisiúnta Earraigh  
Tharla ceann de na míonna glanta earraigh ba rathúla a reáchtáladh i 
gCeatharlach riamh i mí Aibreáin 2018. Bhí pobail ó gach cearn de Cheatharlach 
an-ghafa leis agus rinne siad obair iontach ina bpobail áitiúla féin. Chabhraigh an 
fhoireann le hobair na bpobal, go háirithe Pat Keogh, James Lakes agus Jannette 
O'Brien. Chuir an feachtas feasachta, le tacaíocht ó KCLR, leis an rath a baineadh 
amach san fheachtas.  
Seirbhísí Athchúrsála 
Leanann Comhairle Contae Cheatharlach le 25 ionad fág anseo a oibriú mar aon 
leis na hIonaid Fóntais Chathartha ag Baile an Phaoraigh agus ag Baile Mhic 
Thiarnáin. Cuirtear bailiúchán páipéir ar fáil ag 4 láithreán. Déantar 
athbhreithniú rialta ar fheidhmiú na láithreán agus ar an raon áiseanna a 
chuirtear ar fáil iontu. Fógraíodh an conradh réigiúnach nua ar etenders le linn 
mhí Aibreáin agus tá sé i bhfeidhm faoin am seo. Bhí Comhairle Contae 
Cheatharlach, i gcomhar le Repak, gnóthach i rith mhí na Samhna agus mí na 
Nollag ag cruthú suímh nua ag Carrchlós Halla Bhaile Cheatharlach, Balana, 
Fíonach agus ag Carrchlós Tesco sa Tulach. Rinneadh uasghrádú freisin ar 
shíomh ag an mBóthar Glas, Ráth Bhile agus ag an Easca.   
Agus láithreáin bhreise i mBaile Cheatharlach agus sa Tulach, tháinig méadú ar 
líon na Saoráidí Cathartha saor in aisce suas go 28 i mí na Nollag 2018. Tháinig 
méadú de 94 tonna faoin méid úsáidte shaoráidí athchúrsála na Comhairle 
Contae idir 2017 agus 2018. 

 Alúmanam 
Crua

ch 
Gloine 
Dhonn  

Gloine 
Uainne 

Gloine 
Thrédhearca

ch Iomlán  

2017 24.4 4.52 218.7 279.51 317.9 845.03 

2018 27.03 4.47 249.1 300.54 358.78 939.92 
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Cúnamh Pobail 
In 2018, lean an Roinn Comhshaoil ar aghaidh ag cuidiú le pobail agus le 
heagraíochtaí deonacha lena n-iarrachtaí sa chogadh in aghaidh na dramhaíola. 
Lean Oifigigh Patróil Comhshaoil ag obair le grúpaí pobail ar fud an Chontae ar 
bhonn laethúil. Go háirithe, d'oibrigh an fhoireann go dlúth le Grúpa Forbartha 
Bhóthar na Tulaí. Chuaigh an Grúpa seo, meascán d'oibrithe Deonacha agus 
oibrithe Tus i ngleic le dumpáil mhídhleathach shuntasach ar lánaí na gceantar 
seo a leanas: 

 Páirc Sheáin Mhic Shuibhne 

 An Labhrais 

 Arda an Daoirín 

 Clós Radharc na hAbhann 

 Plásóga na hEasca 

 Páirc Achadh an Tobair 

 

Tugadh tacaíocht chun ábhair ghlantacháin a sholáthar chomh maith le hábhair 
a bailíodh a scriosadh agus a thaisceadh. Tá an tionscadal seo ar siúl go 
leanúnach. 
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Bhí ról suntasach ag an Roinn Comhshaoil freisin in oibreacha glantacháin a 
rinneadh i gceantar Brooklawns / Páirc an Labhrais.  
Truailliú Uisce/An Chreat-Treoir Uisce 
Leis an bPlean um Bainistiú Abhantraí, cuirtear creat 
i mbun don chomhordú idir údaráis áitiúla agus 
gníomhaireachtaí poiblí chun feabhsuithe ar 
cháilíocht uisce a bhaint amach a chosnóidh sláinte 
agus taitneamhachtaí poiblí, fiadhúlra, agus ár 
ngeilleagar.  Tá soláthar iontaofa de chaighdeán 
maith uisce riachtanach do thionscail ar nós bia-bia, 
cógaisíochta agus turasóireacht, ar fud na tíre ar fad.    
Tá feachtas earcaíochta tugtha chun críche ag Oifig 
Uisce agus Pobail na nÚdarás Áitiúil, LAWCO, chun 35 
eolaí a fhostú, a mbeidh freagracht ar leith orthu as 
na gníomhartha atá leagtha amach sa Phlean 
Bainistíochta Abhantraí a chur i bhfeidhm. Tugtar an tAonad Measúnaithe 
Abhantraí ar an bhfoireann nua seo agus tá siad ag tabhairt faoi staidéar deisce 
sna Réimsí Gníomhaíochta Tosaíochta faoi láthair.  
Tá sé thar a bheith tábhachtach go gcuirtear Comhaltaí Tofa agus an lucht 
bainistíochta ar an eolas faoi impleachtaí áitiúla an Phlean Bainistíochta 
Abhantraí agus na Réimsí Gníomhaíochta tosaíochta sa chontae. Cuireadh an 
CBS Comhshaoil agus an Chomhairle iomlán ar an eolas faoin gceist seo, ag a 
gcruinnithe i mí Mheán Fómhair 2018.  
Tá tús curtha le cruinnithe poiblí sna Réimsí Tosaíochta le haghaidh Gnímh.   Is é 
cuspóir an chruinnithe ná páirtithe leasmhara agus an pobal i gcoitinne a chur 
ar an eolas faoi na cláir oibre atá beartaithe agus aon fhaisnéis áitiúil a bhailiú a 
d'fhéadfadh an próiseas a threorú.  Déantar na cruinnithe seo a phoibliú trí 
líonraí reatha agus i nuachtáin áitiúla srl.   
 

Cigireacht Feirme agus Bainistíocht Chothaithe 
In 2018 rinne Comhairle Contae Cheatharlach an ghníomhaíocht seo a leanas: - 
Tábla 2: - Truailliú Uisce/Cigireachtaí Feirme 
Cineál Cigireachta Líon 

Tuarascálacha Pleanála sa Talmhaíocht 150 

Bithsholaid - Athbhreithniú NMP & Iniúchadh Talún 42 

Iniúchtaí faoin gClár Monatóireachta Náisiúnta WFD 
& measúnuithe WFD gaolmhara 

427 

Iniúchadh Feirme GAP 6 

Iniúchadh Talamh Feirme um Chosaint Foinse 14 

Iniúchadh Ceadúnais Scaoilte 17 
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Dabhaigh Shéarachais - Plean Cigireachta Náisiúnta  15 

Iomlán 671 

 
 
 
 
Pleanáil Chomhshaoil 
Déanann Rannóg Comhshaoil Chomhairle Chontae Cheatharlach measúnú ar na 
hiarratais a fhaightear le haghaidh cead pleanála chun reachtaíocht Comhshaoil 
agus dea-chleachtas a chomhlíonadh. Tháinig méadú ar leibhéal na dtarchur 
pleanála chuig an Rannóg Comhshaoil go dtí gur measadh gurb ionann agus aon 
duine amháin an méid ama atá sannaithe don phleanáil. Is iad na cineálacha de 
cheisteanna atá i gceadanna pleanála ó thaobh an Chomhshaoil de ná: - 

 Measúnú Riosca Tuilte 

 Staidéir éiceolaíochta/Treoir maidir le Gnáthóga 

 Tréithriú Suímh d’ionaid fuíolluisce 

 Pleananna Bainistíochta Cothaitheach 

 Bainistíocht feirme / Treoir maidir le Níotráití 

 Measúnuithe Tionchair Torainn 

 Oibríochtaí Cairéil 

 Plandaí Díleáite Anaeróbaigh 
 
Truailliú Aeir 
In 2018, chuir an EPA monatóir aeir isteach in áitreabh Chomhairle Chontae 

Cheatharlach ar Bhóthar Bhaile Átha Í. Tugann an monatóir tomhas réad-ama 

de cháithníní (2.5 agus 10 miocrón) agus is féidir an fhaisnéis seo a mheas ar 

shuíomh gréasáin an EPA ag: 

http://www.epa.ie/air/quality/data/cw/pm/ 

Tá an suiteáil mar chuid den líonra náisiúnta um chaighdeán an aeir chun 

comhlíonadh le Treoir CAFÉ a thomhas. 

Truailliú Torainn 

Is é príomhfheidhm na nÚdarás Áitiúla maidir le torann ná monatóireacht agus 

rialú a dhéanamh ar thruailliú torainn ó fhoinsí tráchtála agus tionsclaíocha. Tá 

sainchomhairleoir monatóireachta torainn coinnithe ag Comhairle Contae 

Cheatharlach a fhéadann aon ghearáin a fhaightear a thomhas agus a 

thuairisciú.   

http://scanmail.trustwave.com/?c=6600&d=hpWr25thdA5ctXLGPfHqmc2-KYgPQM6d3zoroaSzMA&s=382&u=http%3a%2f%2fwww%2eepa%2eie%2fair%2fquality%2fdata%2fcw%2fpm%2f
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Is é an príomhfhoinse ghearáin ná torann an bhaile agus cuirtear in iúl do 

ghearánaigh gur féidir leo ábhair imní a chur in iúl don Gharda Síochána nó 

iarratas a dhéanamh chuig an gCúirt Dúiche má tá torann ag cruthú núis dó.  

Reiligí 

Tá Comhairle Contae Cheatharlach freagrach as 18 Reilig ghníomhach laistigh de 

Chontae Cheatharlach. Rinneadh athbhreithniú chun na spásanna atá fágtha a 

mheas agus chun tuarascáil a chur ar fáil ar oibriú na láithreán i gContae 

Cheatharlach amach anseo. Cuireadh tuarascáil ar reiligí faoi bhráid chruinniú 

na Comhairle i mí Mheán Fómhair 2018. Áiríodh leis an tuarascáil seo struchtúr 

táillí athbhreithnithe molta lena ndéanfar caighdeánú ar chostais ar fud an 

Chontae agus a laghdófar táillí níos gaire don meánleibhéal sa réigiún.  

Soláthairtí Uisce Tuaithe/Príobháideacha Beaga 

Tá an clár Uisce Tuaithe do Cheatharlach á riaradh ag an Rannóg Comhshaoil. Tá 

2 phríomhréimse sa scéim, is é sin a rá deontais aonair agus deontais ghrúpa. Tá 

na deontais ghrúpa roinnte ina dhiaidh sin san uisce agus sa séarachas. 

Forchúitítear deontais a riartar go díreach ón Roinn. Go dtí seo in 2018 riaradh 

na deontais aonair seo a leanas: - 

Tábla 3 - Deontas Uisce Aonair 

Stádas Iarratas Líon 

Iarratais Íoctha                                                        
(lena n-áirítear 18 a fuarthas in 2017) 

 
67 

Iarratais ceadaithe go sealadach 28 

Iarratais atá á bpróiseáil faoi láthair 9 

Iarratais a Diúltaíodh 2 

  

       
     
Is é an príomhghníomhaíocht sa chlár grúpscéime i gCeatharlach le ceithre 
Ghrúpscéim Uisce, is iad sin Baile na mBreathnach, Baile Eilín, Baile an Locháin 
agus an Gleann/Naomh Moling.   Le linn 2018, rinneadh íocaíochtaí 
fóirdheontais dar luach €241,270 leis na ceithre scéim seo.   
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Faoi Chiorclán L1/18 de Chlár Uisce Tuaithe Ilbhliantúil 2016–2018, bronnadh 

blocdheontas de €75,000 ar Chomhairle Contae Cheatharlach le haghaidh 

oibreacha feabhsúcháin ar ghrúpscéimeanna uisce.  Faoin gclár seo, déanann an 

GWS oibreacha agus is féidir leo 85% den chostas a thabhaítear a aisíoc.  In 2018, 

rinne GWS Bhaile na mBreatnach oibreacha caomhnaithe uisce agus 

uasghrádaithe líonra agus fuair siad maoiniú faoi MARWP ar luach de €59,174. 

 

An Tréidliacht 

Le haghaidh 2018, lean Comhairle Chontae Cheatharlach ag feidhmiú faoi 

chomhaontú Alt 85 le Seirbhísí Tréidliachta Chomhairle Contae Chill Chainnigh. 

Tá na príomhsheirbhísí a chuirtear ar fáil faoi Gnólachtaí Sábháilteachta Bia agus 

Póraithe Madraí.  

Cigireachtaí 

 

In 2018, thug Comhairle Contae Cheatharlach faoi na cigireachtaí/gníomhartha 

forfheidhmiúcháin seo a leanas: - 

 

 Eisíodh 10 bhFógra Pionós Socraithe as neamhchomhlíonadh na 

gCeadúnas Bailithe Dramhaíola  

 Rinneadh 3 seicphointe gluaiseachta dramhaíola 

 Críochnaíodh 8 gcigireacht allmhaireoirí ELV  

 Rinneadh 4 iniúchadh leantach maidir le Galair Pheitriliam 

 Eisíodh 2 dheimhniú PVR, éilíonn 2 láithreán eile oibreacha a dhéanamh 

sula ndeimhnítear iad 

 Eisíodh 3 Litir Rabhaidh as an Dramhaíl a Dhó  

 8 gcigireacht maidir le boinn dramhaíola curtha i gcrích. 
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Brollach 
 
Sa tuarascáil seo, tá achoimre leagtha amach ar ghníomhaíochtaí agus ar 
fheidhmíocht Údarás Dóiteáin Chomhairle Contae Cheatharlach i rith 2018.  

Ag seo thíos, tá achoimre ar fáil thíos ar na príomhréimsí gníomhaíochta faoinar 
thug foireann an údaráis dóiteáin i rith na tréimhse 12 mhí agus soláthraítear 
staitisticí i gcás go bhfuil siad riachtanach. Is iad seo a leanas na réimsí ar a 
dtugtar achoimre: 

 An Infheistíocht Chaipitil 

 Bainistíocht Sláinte & Sábháilteachta  

 Gníomhaíocht Oibríochtúil & Oiliúint 

 Gníomhaíocht & Forbairt Lárionad Oiliúna 

 Buiséid  

 Gníomhaíocht Foirne Tarrthála 

 Bainistíocht Mór-Éigeandála 

 Cosc Dóiteáin  

 An Rialú Foirgníochta 

Infheistíochtaí Caipitil. 
 

Ionad Oiliúna 
Tar éis an foirgneamh traenála agus leasa dhá stór a chríochnú in 2018, díríodh 
ar úsáid a bhaint as an tsaoráid, ag leathnú seirbhísí a cuireadh ar fáil agus ag 
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críochnú an chlóis druileála le soláthar draenála uisce dromchla agus umair 
stórála statach faoi thalamh chun uisce pumpála a sholáthar do chúrsaí oiliúna. 
Cuireadh tús freisin le hobair ar fhoirgneamh traenála BA dhá stór atá ann 
cheana a athrú chun soláthar a dhéanamh chun cúrsaí traenála bunaithe ar 
scileanna aerála agus comhraic dóiteáin a sholáthar. Tugadh faomhadh i 
bprionsabal chun dul ar aghaidh le tairiscintí don tionscadal agus táthar ag súil 
leis go mbeidh sé críochnaithe in 2020. 
 
 
 
Stáisiúin Dóiteáin 
Tá athchóiriú agus forbairt Stáisiún Dóiteáin Mhuine Bheag ar cheann de na 
Tionscadail Chaipitil is mó dá dtugann an tseirbhís tús áite. In 2016, 
chomhaontaigh an Roinn Tithíochta i bprionsabal ceadú caipitil le haghaidh 
uasghrádú ar an stáisiún, agus costas measta de €450,000 i gceist leis. Nochtadh 
ina dhiaidh sin, in anailís struchtúrach a rinneadh ar an bhfoirgneamh atá ann 
cheana féin roinnt saincheisteanna mar seo a leanas: an suíomh fána bunaidh; 
fo-ithir lag; turnamh; dífhoirmiúchán struchtúrach; díon sceite; buarthaí 
draenála; agus comhdhlúthú. Déanfar staidéar féidearthachta in 2019 chun 
bhreithniú a dhéanamh an ceart an stáisiún atá ann cheanna féin a athchóiriú 
nó an mbeadh sé níos fearr ceann nua a thógáil, ar láithreán eile. Tá fairsinge 
agus scóip an tionscadail fós ina ábhar idir Comhairle Contae Cheatharlach agus 
an Stiúrthóireacht Náisiúnta um Bainistíocht Dóiteáin agus Éigeandála ach táthar 
ag súil go dtabharfar cead chun dul ar aghaidh chuig céim na tairisceana le linn 
2019.  
 
Cuireadh tús le clár oibre ar uasghrádú agus athsholáthar na ndoirse cróluas do 
na caighdeáin sláinte agus sábháilteachta is déanaí i ngach stáisiún dóiteáin.  
 
Feithiclí & Trealamh 
Fuarthas faomhadh caipitil chun 4 fheithicil tacaíochta do sheirbhísí dóiteáin a 
bhí ag dul in aois a athsholáthar, a úsáidtear ar fud an chontae, i gCeatharlach, i 
Muine Bheag agus i mBaile Haicéid. Seachadadh an chéad cheann de na feithiclí 
sin ag deireadh 2018 agus bhí na trí cinn eile ag feidhmiú sa chéad leath de 2019, 
an tráth a bhí beartaithe dóibh. I mí Aibreáin, sheol an tseirbhís dóiteáin tancaer 
uisce 9,000 lítear nua atá lonnaithe ag Ceanncheathrú Sheirbhís Dóiteáin 
Cheatharlach. 
 
Bainistíocht Sláinte & Sábháilteachta  
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I mí na Nollag 2018, cuireadh tús leis an bpróiseas athchreidiúnaithe i leith an 
Chórais Bainistíochta Sláinte agus Sábháilteachta Ceirde de Sheirbhís Dóiteáin & 
Tarrthála Chontae Cheatharlach (OHSAS 1800: 1) tríd an Údarás um Chaighdeáin 
Náisiúnta na hÉireann (NSAI). Ba phróiseas an-dúshlánach é seo mar gheall ar 
easpa foirne. Rinne an córas monatóireacht agus bainistiú ar 19 cáipéis bheartais 
agus nós imeachta, agus bhí roinnt doiciméid tacaíochta ag gabháil le gach aon 
cheann díobh. Leis an gcóras, ligtear don tSeirbhís Dóiteáin smacht níos mó a 
bheith aici agus bainistíocht a dhéanamh ar réimsí ríthábhachtacha ar nós 
Conraitheoirí Seachtracha, Oiliúint, Cothabháil Flít & Trealaimh, Riachtanais 
Reachtúla agus Garchabhair. Athróidh an córas seo go mór ón gcaighdeán reatha 
1800: 1 go dtí an caighdeán 4500: 1 sa bhliain seo chugainn agus caithfear am 
suntasach a infheistiú chun aistriú rathúil a dhéanamh.  
 
 
 

 
Gníomhaíochtaí Oibriúcháin 
 
Gníomhaíochtaí Oibriúcháin na Briogáide Dóiteáin 
Tá leibhéal na gníomhaíochta oibriúcháin ar fud an Chontae do 2018 i 
gcomparáid le leibhéal na gníomhaíochta oibriúcháin do 2017 leagtha amach 
anseo thíos.  
  

Briogáid 2017 2018 

Ceatharlach 221 302 
Muine Bheag 110 158 

An Tulach 85 131 
Baile Haicéid 24 45 

Iomlán 440 636 

 
Is ionann é sin agus méadú de 144% in aghaidh na bliana roimhe sin, agus 
cuimsítear mar an chuid is mó den mhéadú seo, tinte féir, tinte portaigh agus 
tinte aiteann amuigh faoin spéir le linn na tréimhse sin a bhí tirim as cuimse idir 
mí Bealtaine agus mí Mheán Fómhair. Bhí tionchar tromchúiseach ag an méadú 
seo ar bhuiséid chaiteachais na briogáide dóiteáin don tréimhse.  
Glaonna dóiteáin i gContae Cheatharlach a bhí i gceist le 54% de na seirbhísí a 
seoladh, agus glaonna dóiteáin a bhain le contaetha máguaird a bhí i gceist le 
6% eile díobh. 
 
Na Meáin Shóisialta agus an Nascacht Phobail 
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Tá os cionn 1,000 leantóir ag leathanach Facebook Sheirbhís Dóiteáin & 
Tarrthála Chontae Cheatharlach agus táthar ag súil leis go gcuirfidh an t-ardán 
seo na modhanna agus na huirlisí riachtanacha ar fáil don tSeirbhís Dóiteáin 
chun faisnéis a sholáthar don phobal, maidir le heachtraí, Mór-Éigeandálaí, 
Sábháilteacht Dóiteáin, Rialú Tógála, Sábháilteacht ar Bhóithre, agus faisnéis 
chriticiúil eile. Chomh maith le húsáid an ardáin seo beidh tionscnaimh náisiúnta 
á gcur chun cinn nó á bhforbairt chun feabhas a chur ar shábháilteacht agus 
feasacht an phobail maidir le contúirtí tine sa bhaile agus sa phobal, mar 
shampla feasacht náisiúnta maidir le Monocsaíd Charbóin, sábháilteacht 
dóiteáin sa bhaile, sábháilteacht na Nollag, rannpháirtíocht phobail agus an 
tseachtain náisiúnta um chosc dóiteáin.   

 
Oiliúint agus Forbairt 
Tugadh faoi oiliúint agus forbairt an phearsanra i measc réimse fairsing disciplíní 
i rith na bliana i gcomhréir le clár oiliúna na briogáide don bhliain 2018. 
Forbraítear an clár bliantúil oiliúna gach uile bhliain i ndiaidh comhairliúchán a 
dhéanamh ar gach leibhéal ar fud na seirbhíse. Cinntíonn an comhairliúchán seo 
go bhfuil an oiliúint a sholáthraítear, ar mór an costais é don Údarás Dóiteáin, 
ábhartha, agus go bhfreastalaíonn sé ar riachtanais chomhraiceoirí dóiteáin, 
oifigeach, an phearsanra riaracháin agus an phearsanra eile theicniúil agus 
tacaíochta. 
In 2018, cuireadh oiliúint ar fáil do chomhraiceoirí dóiteáin sna réimsí seo a 
leanas: 

 Gaireas Análaithe 

 Iompar Dóiteáin in Urrann 

 CAFS 

 Oibríochtaí Pumpála  

 Forbairt Chomhraiceora Dóiteáin  

 Oiliúint an Chéad Fhreagróra 

 Ardán Hiodrálach 
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 Oiliúint Tiománaithe 

 Bainistíocht Tráchta Éigeandála 

 Cúrsaí um Fheasacht Uisce agus Céadfhreagróirí Tuilte  
 
Oiliúint sa Stáisiún. 
Tugtar faoi Oiliúint sa Stáisiún gach seachtain i gcomhréir leis na Cláir Bhliantúla 
Oiliúna sa Stáisiún a eisítear do gach Oifigeach Stáisiúin agus faoi mhaoirseacht 
Oifigigh Shinsearaigh. Tá an tinreamh ag an oiliúint seachtainiúil sa stáisiún fós 
an-ard sa cheithre bhriogáid, agus is ábhar spreagtha é seo agus dearbhaíonn sé 
go bhfuil na comhraiceoirí dóiteáin tiomanta do chinntiú go ndéantar a n-eolas 
agus a scileanna a athnuachan ar bhonn leanúnach. 
 

Lárionad Oiliúna Baile Haicéid 
Leanann an t-ionad oiliúna atá lonnaithe i Stáisiún Dóiteáin Bhaile Haicéid ag 
soláthar oiliúint riachtanach um Ghaireas Análaithe agus Iompair Dóiteáin in 
Urrann do phearsanra na seirbhíse dóiteáin i gContae Cheatharlach agus do 
bhaill foirne na seirbhíse dóiteáin ar fud na tíre freisin. Mhéadaigh an tIonad a 
leibhéal gníomhaíochta arís in 2018, i gcomparáid le 2017.  D’óstáil an Lárionad 
Oiliúna cúrsaí oiliúna do na Seirbhísí Dóiteáin i gContaetha Loch Garman, Laoise, 
na Mí, Uíbh Fhailí, Dhún na nGall, Phort Láirge, Thiobraid Árann, sa 
Stiúrthóireacht Náisiúnta (NDFEM) agus le hÓglaigh na hÉireann.  
 
Tugann an t-údarás dóiteáin deis iontach don ionad oiliúna feabhas a chur ar ár 
naisc leis an tionscal áitiúil agus leis an bpobal. Tá sé beartaithe chun tabhairt 
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faoi staidéar indéantachta chun an fhéidearthacht a fhiosrú chun forbairt 
bhreise a dhéanamh ar sholáthar oiliúna do na hearnálacha poiblí agus 
príobháideacha agus chun ioncam don tseirbhís a ghiniúint, trí amhlaidh a 
dhéanamh. Bhain an tSeirbhís Dóiteáin agus Tarrthála saineolas agus taithí 
shuntasach amach trí Theagascóirí intí a fhorbairt chun oiliúint ardchaighdeáin 
ag an ionad a oibriú agus a sholáthar. Ar an iomlán, ghin an t-ionad oiliúna 
€115,000 in ioncam don bhliain 2018.  
 
Bainistíocht Mór-Éigeandála 
In 2018, rinne cathaoirleach Stiúrtha agus Meitheal Réigiúnach an Oirdheiscirt 
rothlú chuig an nGarda Síochána. Tháinig na trí phríomhghníomhaireacht 
freagartha le chéile ar bhonn rialta le topaicí, ar nós an tsoláthair 
bhásmhaireachta sealúchais choirp, na freagartha ar imeachtaí aimsire, an 
athléimneacht phobail, freagairtí comhordaithe ar aslonnaithe agus imeachtaí 
móra sluaite, agus iad sin go léir curtha i bhfeidhm ag an leibhéal réigiúnach. 
Seachadadh roinnt cleachtaí agus cúrsaí oiliúna ar fud an réigiúin agus tá beart 
mór beo á phleanáil anois do 2019. 
 
 
Cosc Dóiteáin, Sábháilteacht Dóiteáin Pobail & Rialú Tógála 
Clár na Scoileanna Sábháilteachta Dóiteáin 
Rinne comhraiceoirí dóiteáin an clár Náisiúnta um Shábháilteacht ó Dhóiteán a 
sholáthar do leanaí rang a trí i mbunscoileanna ar fud an Chontae arís eile faoin 
gclár um shábháilteacht ó dhóiteán do scoileanna, agus d’éirigh go geal leis. 
Fuarthas aiseolas an-dearfach ó mhúinteoirí agus ó thuismitheoirí araon. 
 
Clár Náisiúnta Aláraim Deataigh 
Sholáthair agus shuiteáil comhraiceoirí áitiúla dóiteáin aláraim dheataigh, arís 
eile, do go leor daoine leochaileacha dár bpobal ar fud an chontae faoin gClár 
Náisiúnta Aláraim Dheataigh. Tá aláraim deataigh dáilte do go leor daoine le 
roinnt blianta anuas agus cuirfear an clár seo i bhfeidhm arís in 2019.  
 
 
 
 
Iniúchtaí Sábháilteachta Dóiteáin 
Rinne an tÚdarás Dóiteáin 123 iniúchadh faoi na hAchtanna um Sheirbhísí 
Dóiteáin, lena náirítear Iniúchtaí Feidhmíochta ar áiteanna ina mbíonn daoine 
ag teacht le chéile. Ina theannta sin, sheirbheáil an tÚdarás Dóiteáin 1 Fógra 
Sábháilteachta Dóiteáin amháin in 2018.  
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Rinneadh cigireachtaí freisin ar shuímh lóistín de chuid an luchta siúil, árasáin 
ard-ardú agus cóiríocht phríobháideach ar cíos leis an rannóg tithíochta. 
 
Ceadúnais le haghaidh Deochanna Meisciúla 
47 Iarratas ar Cheadúnas le haghaidh áitribh éagsúla ar fud an chontae a fuair 
agus a phróiseáil an tSeirbhís Dóiteáin faoin Acht Seirbhísí Dóiteáin, 1981 & 2003 
in 2018.  
 
Iarratais ar Cheadúnas le haghaidh Substaintí Contúirteacha 
Fuair an tÚdarás Dóiteáin 1 Iarratas amháin ar Cheadúnas d'áitribh éagsúla ar 
fud an chontae faoin Acht um Shubstaintí Contúirteacha 1972 & 1979, in 2018, 
agus rinne an tÚdarás an ceann sin a phróiseáil.  
 
Iarratais ar Phléascáin a Chlárú 
Tá an tÚdarás Dóiteáin freagrach as Fógraí Clárúcháin Pléascáin a phróiseáil in 
áitribh éagsúla ar fud an chontae faoin Explosives Act 1875. Ní bhfuarthas aon 
iarratas le linn na bliana 2018.  
 
Pleanáil & Rialú Tógála 
 
Pleanáil 
Chuir an tÚdarás Pleanála 134 comhad Iarratais Phleanála ar aghaidh chuig an 
Údarás Dóiteáin in 2018. Próiseáladh gach iarratas, cruthaíodh tuarascáil faoi, 
agus cuireadh ar ais chuig an Rannóg Pleanála í. 
 
Deimhnithe um an tSábháilteacht ó Dhóiteáin 
Fuair an tÚdarás um Rialú Tógála 40 iarratas ar Theastas um Shábháilteachta 
Dóiteáin san iomlán in 2018. Tá sé seo mar a gcéanna le blianta roimhe seo.  
 
Teastais Rochtana do Dhaoine faoi Mhíchumas 
Fuair an tÚdarás um Rialú Tógála 25 iarratas ar Theastas Rochtana do Dhaoine 
faoi Mhíchumas san iomlán in 2018.  Is ionann líon na dTeastas Rochtana do 
Dhaoine faoi Mhíchumas agus líon na dTeastas Sábháilteachta Dóiteáin a 
próiseáladh. 
 
 
 
Fógraí Tosaithe & Iniúchtaí  
Fuair an tÚdarás Rialaithe Tógála 134 Fógra Tosacha Feidhme in 2018 agus 
rinneadh 110 Cigireacht san iomlán.  Cuireadh béim ar an tábhacht a bhaineann 
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leis go gcomhlíontar leis na Rialacháin Tógála agus bhí an tÚdarás um Rialú 
Tógála, agus tá fós, ag spreagadh na ngnólachtaí príobháideacha agus comhairle 
a thabhairt dóibh agus do bhaill an phobail maidir leis an gcéanna. 
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AN TITHÍOCHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Is é beartas Rannóg Tithíochta Chomhairle Contae Cheatharlach:- 
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 Ligean do gach teaghlach áitreabh inacmhainne, atá ar cháilíocht mhaith, atá oiriúnach 
dá riachtanais, atá suite i dtimpeallacht mhaith agus a oiread agus is féidir in áit dá 
rogha féin. 

 Úinéireacht tí a chur chun cinn chomh maith le hearnáil cíosa rachmasach níos 
éagsúlaí agus dea-bhainistithe, idir phoiblí agus phríobháideach. 

 Ardchaighdeán maireachtála agus tógála de gach mhaoin a choimeád 
 A bheith rannpháirteach lenar dtionóntaí agus lenár bpáirtithe sóisialta chun a 

chinntiú go seachadtar na riachtanais reatha agus riachtanais na todhchaí agus go 
dtéitear i ngleic leo. 

 
Is féidir achoimre a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí Chomhairle Contae Cheatharlach mar 
Údarás Tithíochta faoi na ceannteidil seo a leanas: 
 

 Soláthar, bainistíocht agus cothabháil Tithíochta Sóisialta ar cíos.  
 An t-athbhreithniú agus an nuashonrú ar an éileamh ar thithe sóisialta 
 Deontais féinchúnaimh a chur ar fáil chun tionóntaí a chur ar a gcumas feabhsúcháin 

a dhéanamh ar a dtithe 
 Úinéireacht tí a chur chun cinn trí Iasacht Baile de chuid Atógála Éireann a chur chun 

cinn  
 Feabhas a chur ar an gcóiríocht do dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi 

mhíchumas, trí chúnamh deontais faoi Dheontais um Oiriúnú Tithíochta do Dhaoine 
faoi Mhíchumais, Deontais Áiseanna Soghluaisteachta agus Deontais um Chúnamh 
Tithíochta do Dhaoine Scothaosta. 

 Ag obair le Comhlachtaí Tithíochta Formheasta agus le Comhlachtaí Deonacha chun 
cabhrú le dul i ngleic leis na riachtanais tithíochta i gCeatharlach.  

 Oibriúchán na scéime Cóiríochta ar Cíos/Scéimeanna Léis agus an Íocaíocht um 
Chúnamh Tithíochta um sholáthar tithíochta sóisialta. 

 Oibriúchán na Scéime Cíosa in Ionad Morgáiste. 
 Cur i bhFeidhm an Chláir Cóiríochta don Lucht Siúil  
 Cur i bhfeidhm an Chláir Uasghrádaithe Fuinnimh  
 Clár Cigireachtaí Tithíochta  

 
 
 
 

Coiste Beartais Straitéisigh um Thithíocht agus Beartas Sóisialta 

Thionóil an Coiste Beartas Straitéisigh um Thithíocht, Fhóillíocht, Fhóntais agus Phobail 
cruinnithe i mí Feabhra, i mí Aibreáin, i mí Mheán Fómhair agus i mí na Samhna in 
2018.   I measc na saincheisteanna ar breathnaíodh orthu sna cruinnithe sin, áirítear 
na cinn seo a leanas:- 
 

 Straitéis Aoisbhá 
 Beartas um Iompar Frithshóisialta 
 Deontais  
 Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 
 Scéim Leithdháilte Tithíochta 
 Easpa dídine 
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 Measúnú ar Riachtanais Tithíochta 
 Fodhlíthe um Rialú Capall 
 Cothabháil Tithíochta 
 Athbhreithniú ar an gCóiríocht don Lucht Siúil  
 Tithíocht Inacmhainne 
 Gníomhaireacht Fuinnimh na 3 Chontae 
 Straitéis um Gharrán Duckett 2019-2028 
 Turasóireachta Cheatharlach 
 Scéim Aeraíochta agus Bonneagair Áise 
 Tuarascáil ar Thithe Folmha 

 
 
 

 

Gníomhaíocht Tithíochta in 2018 
Freastalaíonn an Chomhairle ar riachtanais tithíochta an chontae trí sholáthar díreach 
cóiríochta agus trí chúnamh a thabhairt do dhaoine aonair a gcóiríocht féin a sholáthar.  
Chabhraigh Oibreacha Feabhsúcháin in ionad na hAthchóiríochta, an Chúnaimh Tithíochta do 
Dhaoine Scothaosta, agus Deontas d’Oiriúnú Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas leis an 
gComhairle freastal ar riachtanais tithíochta trí thithe reatha a chur in oiriúint chun freastal 
ar riachtanais reatha na n-áititheoirí.   
 
Chuir Comhairle Contae Cheatharlach na tithe nua seo a leanas chun críche in 2018: - 
 

 

SUÍOMH LÍON NA 
nAONAD 

STÁDAS Dáta 
Seachadta 

An Labhrais, Ceatharlach 5 Críochnaithe 2018 

Myshall 4 Críochnaithe 2018 

An Dromainn Tuaithe 1 Críochnaithe 2018 

Bilboa 2 Críochnaithe 2018 

Baile Haicéid 4 Críochnaithe 2018 

Ard na Gréine, An Tulach 16 Críochnaithe    2018 

Míreanna ar neamhní curtha ar 
ais chuig an stoc 

4 Críochnaithe 2018 



93 

 

IOMLÁN  36 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Críochnaíodh 2 theach i mBéal Átha Bó n 2018 
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 Tionscadail Beartaithe Chomhairle Cheatharlach 2019 - 2021 
 

Suíomh Líon Cásanna 

Sruthán na Carraige, Ceatharlach 63 

Bóthar Bhaile Átha Cliath, An Tulach 21 

Ascaill Athair Flood, Ráth Bhile 8 

Muine Bheag (Céim 1) 20 

Garrán Crowe, Cill Dara 1 

Cúirt Naomh Muire, Ráth na Pise 4 

Arda an Daoirín, Ceatharlach 2 

Myshall 4 

An tSráid Mhór, An Bhuiríos 2 

Pound Land, An Bhuiríos 9 

 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 
 

• COMHLACHTAÍ TITHÍOCHTA CEADAITHE seachadta in 2018 
 

CCT SUÍOMH LÍON 
CÁSANNA 

STÁDAS Seachadta 

Tinteán Sráid an 
Bhairéadaigh, 
Muine Bheag 

10 Críochnaithe 2018 

Tuath Cnoc an 
Bhrúnaigh  

14 Críochnaithe 2018 

Tuath Cnoc an 
Bhrúnaigh 

15 Críochnaithe 2018 
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 IOMLÁN 39   

Tionscadail Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta Beartaithe 2019 – 2021   
 
Suíomh Líon Cásanna CCT 

Bóthar Shíol Éalaigh, An Tulach 47 RESPOND 

Sráid Sleaty, An Ghráig 
Ceatharlach 

26 CLUID 

Cnoc an Bhrúnaigh 
Ceatharlach  

44 TUATH 

Muine Bheag 6 RESPOND 

Baile Pholaird, Ceatharlach 6 TINTEÁN 

Balana 22 CHI 

Cúirt na hAbhann                                                                                          54 CHI 

Baile Mhic Mhaoilir                                                  57 CHI 

 
 

 
 
RAS agus Léasú  
Bhí 442 maoin iomlán ag an Rannóg Tithíochta faoin Scéim um Chóiríocht ar Cíos ag deireadh 
2018, tá sé seo comhdhéanta de 6 mhaoin a cuireadh leis i 2018.    In 2018 tógadh 11 aonad 
nua faoi Léasú Tithíochta Sóisialta trí Scéimeanna Léasaithe agus Deisiúcháin agus Léasa 
Fadtéarmacha.  
 
 
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta 
Lean Comhairle Contae Cheatharlach le tacaíocht a chur ar fáil tríd an Scéim ÍCT agus bhí 698 
aonad mhaoine ghníomhacha ann san iomlán amhail an 31 Nollaig 2018.   Leanfaidh an 
Chomhairle ar aghaidh ag iarraidh a sprioc sheachtainiúil a bhaint amach maidir le maoin a 
fháil in 2019.  
 
 
Cóiríocht don Lucht Siúil 
Tá an Rannóg Tithíochta ag leanúint leis an Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 2014 - 2018 a chur 
i bhfeidhm.    Tá spriocanna faoin gClár maidir le cóiríocht don Lucht Siúil á mbaint amach.  
Cuireadh tús freisin le hobair ar Chlár Cóiríochta don Lucht Siúil a ullmhú 2019 - 2024 a 
chaithfidh an Chomhairle a fhaomhadh in 2019. 
 
Iasachtaí Tithíochta 
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Fuarthas 63 iarratas morgáiste in 2018 agus ceadaíodh 10 gcinn díobh go sealadach agus 
ceadaíodh 9 ar deireadh.  
 
 
 
 
 
 
Deontais  
Leithdháileadh €2,289,146 san iomlán ar Cheatharlach don bhliain 2018 le hobair a 
dhéanamh bainteach le Dheontais Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine Scothaosta agus 
Deontais do Dhaoine faoi Mhíchumas. Ceadaíodh 282 iarratas.  
 
 
Clár Éifeachtúlachta Fuinnimh  
Lean an Roinn Tithíochta, Pleanála & Rialtais Áitiúil ar aghaidh le maoiniú a dhéanamh ar 
fheabhsú an stoic tithíochta sóisialta in 2018 le cúnamh deontais de €345,000 le haghaidh 
oibreacha éifeachtúlachta fuinnimh ar an stoc tithíochta.  
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Críochnaíodh 16 theach ag Ard na Gréine, an Tulach in 2018  
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COMHPHÁIRTÍOCHT CHOMHPHOBAIL, 
ÁINEASA, ÁISE, & SPÓIRT 
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TIONSCNAIMH PHOBAIL 
Lean Comhairle Chontae Cheatharlach leis an idirchaidreamh láidir oibre atá aici 
leis na pobail go léir i gContae Cheatharlach a neartú le linn 2018. Le cúnamh na 
Comhairle, tá pobail ag leanúint lena gcuid réimsí a fheabhsú agus a fhorbairt ar 
bhonn sóisialta, cultúrtha, comhshaoil, agus ar bhealach inbhuanaithe leis.  

 
 
Na Bailte Slachtmhara  
Sa bhliain 2018, choinnigh Ceatharlach a cháil mar chontae atá bródúil as a 
sráidbhailte agus as a bhailte galánta a dhéanann iarracht a bheith saor ó 
bhruscar agus neamhdhíobhálach don chomhshaol.  
 
I gComórtas Náisiúnta na mBailte Slachtmhara 2018, fuair Cluain na nGall arís na 
marcanna is airde i gContae Cheatharlach ní raibh sé ach 5 phointe taobh thiar 
den bhuaiteoir foriomlán. Choinnigh Cluain na nGall agus Leithghlinn an Droichid 
stádas an bonn óir agus choinnigh Baile Cheatharlach a bhonn airgid agus 
choinnigh Cluain Mór a bhonn cré-umha. Bhuaigh Muine Bheag an Gradam 
Díchill le méadú de 9 bpointe ar thorthaí anuraidh (an % méadú ab airde ar 
mharcanna anuraidh). I gCatagóir na nGradam Speisialta; Bhuaigh Balana an 
Gradam Gníomhaíochta Pobail ar son na Aeráide do shráidbhaile/do bhaile beag 
agus bhuaigh Cluain na nGall an dara háit sa Ghradam “Can It”.  
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Mhéadaigh gach uile cheann i measc na 20 iontráil ó Chontae Cheatharlach a 
gcuid pointí, rud a léiríonn tiomantas agus obair dhian Choistí na mBailte 
Slachtmhara agus dá gcuid oibrithe deonacha. Tá an caighdeán ard bainte amach 
agus á chothabháil ag an gcomhoibriú agus ag na comhpháirtíochtaí dearfacha 
atá ann idir na grúpaí pobail, Comhairle Contae Cheatharlach agus 
gníomhaireachtaí eile. Tugann pearsanra sa Rannóg Pobail tacaíocht do Ghrúpaí 
Bailte Slachtmhara ar fud an chontae.  
 
Mórtas Áite Cheatharlach    
Tá ag éirí go geall fós le Mórtas Áite Cheatharlach, agus breis is 100 grúpa ón 
gcontae a chuir isteach air in 2018, breis is 165 iontráil sna catagóirí difriúla ó 
Ghrúpaí na mBailte Slachtmhara, Cumainn na gCónaitheoirí, agus 
Gníomhaireachtaí Pobail agus Deonacha, Scoileanna agus Gnólachtaí. Spreagtar 
gach duine agus gach pobal sa chontae tríd an tionscnamh seo chun feabhas a 
chur ar a mbailte, a sráidbhailte nó a n-eastáit; a gceantar a choinneáil saor ó 
bhruscar, a n-oidhreacht áitiúil a chaomhnú; an spiorad pobail ina gceantar 
áitiúil a neartú agus chun an mórtas a n-eascraíonn as feabhas a chur ar an 
timpeallacht ina bhfuil cónaí orthu a léiriú, rud a mheallann tairbhe sóisialta agus 
geilleagrach araon.   
 
Ba é Cluain na nGall an buaiteoir foriomlán sa Chatagóir Bailte agus Sráidbhailte. 
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Ba iad Cathaoirleach Chomhairle Chontae Cheatharlach An Comhairleoir Brian 
O’Donoghue, Méara Cheantar Bardasach Cheatharlach An Comhairleoir Ken 
Murnane agus Cathaoirleach Cheantar Bardasach Muine bheag An Comhairleoir 
Willie Quinn a chuir na dámhachtainí i láthair.  
Fuair Páirc Stua Laighean, Ceatharlach an bua sa Dámhachtain Foriomlán 2018 
d’Eastáit. 
 

 
 
Bhronn Comhairle Contae Cheatharlach os cionn 60 duais ar luach de €20,750 
do ghrúpaí pobail ar fud an chontae faoin tionscnamh seo.  
 
 
Comórtas na hÉireann IPB um Mórtas Áite agus Comhoibriú 2018 
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Ainmníodh Cluain na nGall mar ionadaí thar ceann Chontae Cheatharlach i 
gComórtas na hÉireann IPB um Mórtas Áite agus Comhoibriú 2018. Tionóladh 
Oíche Aitheantais chun ceiliúradh a dhéanamh ar an obair agus an tiomantas a 
léirigh cónaitheoirí Chluain na nGall maidir leis an ionadaíocht thar ceann an 
Chontae sa chomórtas i mí Mheán Fómhair sa Halla Balla.  
 

 
 
Bhuaigh an sráidbhaile gradam speisialta as an tiomantas a léirigh muintir na 
háite chun a stair spéisiúil a choinneáil beo ag Searmanas Duaiseanna Mórtas 
Áite Comhpháirtíochta 2018 IPB i gCathair Chorcaí i mí na Samhna. Dúirt na 
moltóirí: “Chonacthas gach aon duine ag glacadh páirt ann, daoine óga agus 
daoine nach raibh chomh hóg sin, araon, agus bhí sé an-soiléir ar lá na 
moltóireachta nuair a tháinig an sráidbhaile ar fad amach chun sárthaispeántas 
a dhéanamh den mhéid atá déanta acu agus chun cheiliúradh a dhéanamh den 
oidhreacht bhródúil sa sráidbhaile eiseamláireach seo." 

 
 

 
 
 
Scéim Deontais Chomhshaoil / Fhóntais 2018  
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Bronnadh 121 deontas san iomlán ar Ghrúpaí Pobail / Cumainn Cónaitheoirí 
agus ar scoileanna ó gach cearn den chontae. I measc na n-oibreacha 
cáilitheacha bhí tírdhreachú agus forbairt de neamhfhálaithe; forbairt fhóntais 
ar bhruacha aibhneacha / sruthanna; soláthar áiseanna picnic; péinteáil; 
tionscnaimh araidí/ frithbhruscair a sholáthar, feabhsuithe ar reiligí agus 
feabhas ginearálta ar cheantair. Bronnadh maoiniú deontais de €29,400 in 2018.  
 
Scéim Deontais Forbartha Pobail 2018  
Bronnadh 28 deontas san iomlán ar Ghrúpaí Pobail ar fud an Chontae faoin 
scéim seo. Is í aidhm na scéime ná tacú le grúpaí pobail agus deonacha i gContae 
Cheatharlach a thugann faoi thionscadail a dhéanann na nithe seo a leanas: 

 Seirbhís nó gníomhaíocht a chuireann le caighdeán maireachtála ina 
bpobail áitiúla. 

 An ghníomhaíocht dheonach a mhéadú. 

 Díriú orthu siúd ata eisiata go sóisialta agus a ndeiseanna rannpháirtíochta 
a mhéadú.  

 Tacú le ranníocaíocht luachmhar eagraíochtaí pobail agus deonacha i 
gContae Cheatharlach. 

 
Bronnadh maoiniú deontais de €11,600 in 2018.  
 
Maoiniú Lánroghnach  
Bhronn Comhaltaí Tofa 222 deontas ar fad ar Chumainn Chónaitheoirí, Grúpaí 
Bailte Slachtmhara, Eagraíochtaí Deonacha Pobail, Scoileanna agus Eagraíochtaí 
Spóirt óna gCistí Lánroghnacha ar luach €81,143 
 
Ciste Áitiúil Comhpháirtíocht Comhshaoil Chlár 21 don Bhliain 2018   
Leithdháileadh €19,550 san iomlán ar 36 grúpa cumarsáid i gContae 
Cheatharlach trí mhaoiniú ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 
hAeráide agus Comhshaoil agus trí mhaoiniú meaitseála ó Chomhairle Chontae 
Cheatharlach. Thug na grúpaí seo faoi thionscadail a chuireann le feasacht 
chomhshaoil ag an leibhéal áitiúil nó a chuireann chun cinn an cruthú de phobail 
atá níos glaise agus níos inbhuanaithe.  
 
An Tionscadal um Cheapacha Gairdín & Cuibhrinn Pobail  
Tá sé seo fós ina chomhpháirtíocht oibre an-rathúil idir pobail Pháirc Naomh 
Muire agus Ráth na Pise, Ionad Seirbhíse Pobail Naomh Caitríona agus Comhairle 
Contae Cheatharlach.  
 
Grúpa Idirghníomhaireachta do Lucht Siúil Cheatharlach 



104 

 

Déanann Grúpa Idirghníomhaireachta do Lucht Siúil Cheatharlach (TIG) 
monatóireacht ar chur i bhfeidhm ghníomhartha Straitéis Idirghníomharachta 
don Lucht Siúil. D’eagraigh Líonra Luchta Siúil Cheatharlach Seachtain Mhórtais 
an Luchta Siúil, a raibh an-ráth uirthi, i mí an Mheithimh le tacaíocht Naomh 
Caitríona. D’óstail Céimeanna ar Aghaidh na Tulaí agus Clár Críochnaithe 
Scolaíochta na Tulaí maidin chun Cultúr an Luchta Siúil a cheiliúradh.  
  

 
 
Tar éis iarratas maoinithe ar éirigh leis a dhéanamh chuig an Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais, fostaíodh Oibrí Forbartha Pobail páirtaimseartha i mí an 
Mhárta chun Fóram Lucht Siúil Cheatharlach a fhorbairt agus a thacú.  
 
Siúlóid an Ghorta Mhóir  
Reáchtáladh an 5ú Siúlóid i gcuimhne an Ghorta Mhóir in 2018. Gach bliain, 
eagraíonn Afri (Gníomhaíocht ó Éirinn) i gcomhar le hInstitiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach, Gael Scoil Cheatharlach agus Comhairle Contae Cheatharlach 
Siúlóid i gcuimhne an Ghorta Mhóir go dtí láthair uaighe Theach na mBocht sa 
Reilig ag an mBóthar Glas, Ceatharlach. Cuireadh crann darach agus ina dhiaidh 
sin bhí ceol, machnamh agus nóiméad ciúnais chun ómóis a thabhairt dóibh siúd 
ar cuireadh ann. 
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Tionscadal Bhóthar na Tulaí 
Tá an Rannóg Pobail i gceannas ar an tionscadal seo. Tar éis deireadh a bheith 
curtha leis an bpróiseas comhairliúcháin phoiblí le Pobal Bhóthar na Tulaí go 
luath sa bhliain, gheall Comhairle Chontae Cheatharlach go mbeadh ról 
ceannródaíoch aici maidir leis na torthaí a chur chun cinn, arb é atá iontu mol 
pobail ilfheidhmeach agus infreastruchtúr glas le haghaidh áineasa a fhorbairt 
agus taitneamhacht sa cheantar. Tá Coiste Stiúrtha tar éis a bheith curtha le 
chéile le hionadaithe ón bpobal agus ó phríomhghníomhaireachtaí agus tá Oibrí 
Forbartha Pobail á earcú chun tacú leis an bpróiseas. 
 

Páirc Scátála  
Páirc Scátála a sholáthar ar thailte in aice le hAbhainn na Boirinne, an Páirc 
Líneach ag Lána Pápais, Ceatharlach. Cheadaigh Baill na Comhairle €170,000 
chun an tionscadal seo a fhorbairt. Cuireadh tairiscintí ar na pleananna chun 
Conraitheoir a fháil chun an tionscadal seo a sholáthar tríd an mbealach soláthair 
deartha agus tógtha, fuarthas tairiscint amháin.  
  
Éire Folláin (“Healthy Ireland”):  
Comhordaíonn, tacaíonn agus riarann an Rannóg Pobail Clár Éire Folláin thar 
ceann Choiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach. Cuid dhílis de chiste Shraith 
1 Éire Shláintiúil, a chríochnaigh i mí an Mheithimh 2018, ab ea tacú le forbairt 
Phlean Contae Cheatharlach Sláintiúil. Sheol an Teachta Catherine Byrne T.D. an 
tAire Cur chun Cinn Sláinte an plean seo agus an Straitéis Náisiúnta Drugaí ar an 
3 Nollaig 2018.  
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Is iad cuspóirí Ciste Éire Folláin ná:  

 Chun cur leis an fheasacht atá ann ar Éire Folláin, agus leis an tacaíocht a 
cuirtear leis, léi trí ghníomhaíochtaí cothaithe sláinte pobalbhunaithe 
agus náisiúnta a mhaoiniú.  

 Líonraí trasearnála agus comhpháirtíochta a chuireann sláinte agus 
folláine chun cinn a éascú agus acmhainní a chur ar fáil leis.  

 Chun acmhainní a chur ar fáil le straitéisí arna dtreoraítear go háitiúil a 
fhor, a chuireann sláinte agus folláine chun cinn.  

 Luach a chur le tionscnaimh chothaithe sláinte reatha trí acmhainní Éire 
Shláintiúil a sholáthar. 

 Tacú le sláinte agus folláine na ngrúpaí agus na gceantar is mó atá faoi 

mhíbhuntáiste agus iad siúd a bhfuil éagothroime shuntasacha sláinte acu 

tríd an bpleanáil fhadtéarmach. 

 
Fuair na gníomhartha seo a leanas maoiniú i mBabhta 2 agus tá siad beartaithe 
le bheith críochnaithe i mí an Mhárta 2019.  

1) Clár Oiliúna & Feasachta Sláinte & Folláine Réigiúnach 
2) Earcaíocht Chomhordaitheoir Cheatharlach Sláintiúil páirtaimseartha 
3)  Bunú MOLanna Sláinte & Folláine Pobail i mbaile Cheatharlach agus i 

gceantar tuaithe le díothacht (Chomhaontaigh an CFPA gurb é an Muine 
Bheag an láthair). 

4) Eolaire Seirbhísí What’s On in Carlow 
5) Cuir leis an Acmhainneacht don Phobal LADTI i gContae Cheatharlach 
6) Gníomhaíocht Choirp do Theaghlaigh & do Dhaoine atá ina gCónaí i 

gCeantair atá faoi Mhíbhuntáiste  
7) Oifigeach Forbartha Cláir um Ionchuimsitheacht Spóirt  
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8) An tsláinte ghnéasach dhearfach a chur chun cinn  
 
Ionad Pobail na Darach Nua 
Leanann an fhoireann phobail ar aghaidh ag tacú le Coiste Stiúrtha Ionad Pobail 
Nua na Darach. Baineann Promhadh agus Leas, Tusla agus Comhpháirtíocht 
Forbartha Chontae Cheatharlach úsáid as an ionad chomh maith le cumainn 
áitritheoirí áitiúla, agus bíonn Grúpa na mBan chomh maith le Nua Darach agus 
ceachtanna Ealaíon, Drámaíochta agus Ceoil ar siúl ann freisin. 
 

Imeachtaí Nasctha 

 Ceiliúradh Lá Fhéile Pádraig 
D’fhreastail ionadaithe ó Cheatharlach ar Pharáid Lá Fhéile Pádraig Nua-
Eabhrac, i.e. an Cathaoirleach, an Clr. William Paton agus an Méara an Clr. 
Jim Deane.  Ba iad Eileen O’Rourke, Michael Kelly, Dan McInerney, Stiúrthóir 
Seirbhíse Chomhairle Contae Cheatharlach agus an Clr. Michael Doran a thug 
ionadaíocht dúinn ag Paráid Lá Fhéile Pádraig Devonport. 
 

 Baile Haicéid 
I mí Aibreáin, tháinig toscaireacht de 4 daoine go Baile Haicéid ó 
Hackettstown i Stáit Aontaithe Mheiriceá le linn na Cásca ar feadh 3 oíche. 
D'fhreastail an grúpa ar Pharáid Cháisc Bhaile Haicéid, i gcuideachta le 
Comhaltaí Tofa éagsúla. 

 Clár Malartaithe Mac Léinn le Tempe Arizona 
Chuaigh 4 mac léinn ó Cheatharlach chuig Tempe Arizona agus thug 4 mac 
léinn ó Tempe Arizona cuairt ar Cheatharlach le linn an tsamhraidh ar chlár 
malartaithe mac léinn.  

 Cathracha Nasctha le Dole 
Fuair an Méara An Clr. Ken Murnane cuireadh ó Monsieur Jean Claude 
Protect, Uachtarán Cathracha Nasctha le Dole Cities chun cuairt a thabhairt 
ar Dole, an Fhrainc.  Thug toscaireacht ó Dole cuairt ar Cheatharlach i mí Iúil 
2018 chun an cairdeas seo a neartú agus fuair an Méara cuireadh chun cuairt 
a thabhairt in 2019. 
Ceatharlach - Clár Ceiliúradh Comóradh 20 Bliain Tempe ón 8 Meitheamh 
go dtí an 10 Meitheamh 2018 
Thug grúpa de 37 cuairteoir ó Tempe Arizona cuairt ar Cheatharlach i mí 
Lúnasa.  D'óstáil teaghlaigh i gCeatharlach na cuairteoirí.  
 

 Teacht le Chéile Éire - Talamh an Éisc 
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Tháinig 60 cuairteoir go Ceatharlach ón 17 Lúnasa go dtí an 25 Lúnasa 2018.  
D'fhreastail Ambasadóir Cheanada Kevin Michael Vickers ONB SC ar an 
ócáid fáilte ar an 17 Lúnasa in VISUAL, Ceatharlach.  

 Davenport 
Thug 20 duine cuairt ar Cheatharlach ó Davenport déanach i mí Mheán 
Fómhair agus iad lonnaithe i gCeatharlach. 

 Tempe Arizona - Octoberfest 
Thug toscaireacht ó Cheatharlach cuairt ar Tempe Arizona le linn Octoberfest 
ón 12 Deireadh Fómhair go dtí an 14 Deireadh Fómhair 2018. Thaistil Méara 
Cheantar Bardasach Cheatharlach agus Cathaoirleach an Choiste Nasctha 
chuig an ócáid seo in éineacht leis an gCeann Fiontair. 

 

 
 
Na Meáin Shóisialta - An Chumarsáid  
Reáchtálann an Rannóg Pobail leathanach Facebook sna meáin shóisialta Pobail 
Cheatharlach, áit a mbíonn muid ag idirghníomhú le daoine chun faisnéis agus 
smaointe a chruthú, a roinnt, agus / nó a mhalartú trí phobail agus líonraí fíorúla.  
Rinneadh roinnt ceardlann a shruthú beo tríd an bhfóram seo agus bhí an-tóir 
ag lucht féachana Facebook ar chomórtais i gcomhpháirtíocht le Maoiniú 
Lánroghnach na gComhairleoirí, rud a chuir go mór leis an méid ‘is maith liom’ a 
fuaireamar le linn na bliana. 
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Coiste Forbartha Pobail Áitiúil (CFPA) Cheatharlach  

Is éard atá san CFPA ná 19 ball, baill reachtúla agus neamhreachtúla araon, lena 
n-áirítear ceathrar comhaltaí tofa. D'éirigh na comhaltaí seo a leanas as an 
gcoiste i 2018: Jules Michael (Cumann Cathartha), Eileen Doyle (Cuimsiú 
Sóisialta PPN), Cynthia Deane (Leasanna Reachtúla) agus Anne Marie Lanigan 
(Leasanna Reachtúla). 
 
Tháinig Eilish Langton (an tsochaí shibhialta), John Murphy (Cuimsiú Sóisialta 
PPN), Sarah Barron (Leasanna Reachtúla) agus Joan-Ita Murphy (Leasanna 
Reachtúla), faoi seach, in ionad na gcomhaltaí sin.  
Ag seo a leanas, baill CFPA Cheatharlach: 

Leasanna Reachtúla 

Earnáil Ainm Chomhalta Eagraíocht 
Rialtas Áitiúil Michael Doran 

Charlie Murphy 
John Murphy 
Andrea Dalton 
Kathleen Holohan  
Kieran Comerford      

Comhaltaí Chomhairle Contae 
Cheatharlach 
 
 
Príomhfheidhmeannach 
Ceann Fiontair 

Gníomhaireachtaí 
Stáit 

Noel Barry 
 
 
Sarah Barron 
 

An Roinn Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce Sóisialaí 
Bord Oideachais & Oiliúna 
Chill Chainnigh/Cheatharlach 
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Joan-Ita Murphy Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte 

Leasanna Neamh-Reachtúla 

Earnáil                         Ainm Chomhalta                Eagraíocht 
Forbairt Áitiúil & 
Pobail 

Thomas Kelly 
  
 
Mary Doyle 
 
 
Ann Shortall 
 
 
John Murphy 
 
Eamonn Moore 
 

Coiste Reilig Dhroim Féich 
(Ionadaí PPN Pobail agus 
Deonach) 
Grúpa Pobail Bhaile Haicéid 
(Ionadaí PPN Pobail agus 
Deonach) 
Ionad Acmhainní Teaghlaigh 
Mhuine Bheag (Ionadaí PPN 
um Chuimsiú Sóisialta) 
BEAM, Muine Bheag (Ionadaí 
PPN um Chuimsiú Sóisialta)  
An Taisce (Ionadaí Comhshaoil 
PPN Choláiste) 
 

Leasanna Sóisialta, 
Eacnamaíoch agus 
Pobail 

Karl Duffy 
 
 
John Brophy 

CLG Comhpháirtíocht 
Forbartha Chontae 
Cheatharlach. 
Contae Cheatharlach (Fostóir 
Gnó) 

 John Nolan 
Eilish Langton 
 
Eileen O'Rourke 

Talmhaíocht / Feirmeoireacht 
Ealaíon & Cultúr - An tSochaí 
Shibialta 
Turasóireachta Cheatharlach  

 
Tionóladh dhá chruinniú déag CFPA / LAG in 2018 mar seo a leanas: 

 11 Eanáir 2018 

 8 Feabhra 2018 

 8 Márta 2018 

 12 Aibreán 2018 

 10 Bealtaine 2018 

 14 Meitheamh 2018 

 12 Iúil 2018 

 23 Lúnasa 2018 

 20 Meán Fómhair 2018 

 11 Deireadh Fómhair 2018 

 8 Samhain 2018 
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 13 Nollaig 2018 
 
Tá cúraimí maoirsithe cláir agus bainistíochta chláir ag an CFPA/LAG maidir leis 
na gníomhaíochtaí seo a leanas: 
 

 Clár Forbartha Tuaithe 2014-2020 (LEADER) 

 An Clár um Ghníomhachtú an Chuimsithe Shóisialta sa Phobal (SICAP) 
2018 - 2022. 

 Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail (PÁEP) 2016-2021. 

 Clár Feabhsaithe Pobail (CEP) 2018 
 

 
Clár Forbartha Tuaithe 2014-2020 (LEADER) 
Leithdháileadh €6,416,803.43m do Cheatharlach faoin gClár Forbartha Tuaithe 
don tréimhse 2014-2020. Tá CLG Comhpháirtíocht Forbartha Chontae 
Cheatharlach faofa ag an CFPA mar Phríomh-chomhpháirtí Feidhmiúcháin. 
D'fhaomh an CFPA/LAG 52 Léiriú Spéise LEADER ar luach de  
€4,027,708 maidir leis an Turasóireacht Tuaithe, an Cóiríocht Turasóireachta, 
Féilte, an Fiontraíocht, Bailte Tuaithe agus Tionscadail Cuimsithe Sóisialta  
agus Comhshaoil. Ceadaíodh 15 tionscadal ar luach de €1,128,956.30 freisin. 
 
D'fhormheas/bhreithnigh an CFPA / LAG na nithe seo a leanas: 

 Tuarascáil Bhliantúil 2017 LEADER agus Plean Forfheidhmithe 2018 
LEADER 

 Leasuithe ar an Straitéis Forbartha Áitiúil 

 Lámhleabhar Nósanna Imeachta LEADER. 

 Iarratas Achomharc LEADER. 

 Leasuithe Buan-Orduithe. 

 Tuarascáil Airgeadais LEADER. 

 Coigeartú ar Fhorbairt Eacnamaíoch Fiontar, Forbairt Eacnamaíochta 
Turasóireacht agus Forbairt Eacnamaíochta Buiséid Bailte Tuaithe. 

 
 
An Clár um an Ionchuimsiú Sóisialta agus an nGníomhachtú Pobail (SICAP)  
Tugadh isteach Clár Ionchuimsithe Sóisialta agus Gníomhachtaithe Pobail 
(SICAP) in ionad Chláir Fhorbartha Phobail Áitiúil. Is clár ionchuimsithe sóisialta 
áitiúil é SICAP atá dírithe ar na daoine is imeallaithe i sochaí na hÉireann. 
 
Tá trí sprioc ag an SICAP: 
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1. Tacú le pobail faoi mhíbhuntáiste agus le spriocghrúpaí imeallaithe chun 
dul i ngleic le páirtithe leasmhara áitiúla agus náisiúnta ábhartha maidir le 
heisiamh sóisialta agus saincheisteanna comhionannais a shainaithint 
agus aghaidh a thabhairt orthu. 

2. Tacú le daoine aonair agus le spriocghrúpaí imeallaithe atá faoi 
mhíbhuntáiste oideachais ionas gur féidir leo páirt a ghlacadh go hiomlán, 
dul i ngleic le agus dul chun cinn trí dheiseanna foghlama fadtéarmacha 
trí úsáid a bhaint as cur chuige forbartha pobail.  

3. Chun dul i ngleic le spriocghrúpaí/daoine aonair imeallaithe agus le 
cónaitheoirí i bpobail atá faoi mhíbhuntáiste, atá dífhostaithe ach nach 
dtagann faoi sholáthar seirbhísí fostaíochta príomhshrutha, nó a 
tharchuirtear iad chuig an SICAP, chun iad a bhogadh níos gaire don 
mhargadh saothair agus chun ullmhacht oibre a fheabhsú, agus chun 
tacaíocht a thabhairt dóibh maidir le rochtain a fháil ar fhostaíocht agus 
ar fhéinfhostaíocht agus chun deiseanna fiontraíochta sóisialta a chruthú.  
 

Sprioc-Ghrúpaí SICAP 
Is iad na spriocghrúpaí ná: 

 Leanaí agus Teaghlaigh ó cheantair atá faoi mhíbhuntáiste; 

 Tuismitheoirí aonair; 

 Pobail Nua (lena n-áirítear Dídeanaithe / Iarrthóirí Tearmainn); 

 Daoine atá ina gcónaí i bPobail atá faoi Mhíbhuntáiste; 

 Daoine faoi Mhíchumas; 

 Romaigh; 

 Daoine Dífhostaithe (lena n-áirítear iad siúd nach bhfuil ar an tabhall 
beo); 

 Oibrithe / Teaghlaigh ar Ioncam Íseal; 

 An Lucht Siúil; 

 Daoine dífhostaithe óga ó cheantair faoi mhíbhuntáiste; 

 NEETanna-Daoine Óga idir 15-24 bliana d'aois nach bhfuil i mbun 
fostaíochta, oideachais nó oiliúna. 
 

In 2018 cuireadh tús leis an gClár SICAP nua a chlúdaíonn an tréimhse 2018 go 
2022. Is é an CFPA an t-údarás conarthacha agus is é Comhpháirtíocht Forbartha  
Contae Cheatharlach Feidhmeoir an Chláir.  Áirítear Contae Cheatharlach mar 
Mhír amháin chun críocha an chláir seo.  Is ionann an buiséad don bhliain 2018 
agus €547,157 agus caithfear €2,682,140 de mhaoiniú ar an gclár thar thréimhse 
an chláir. 
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Rinne an CFPA athbhreithniú ar Phlean Bliantúil an SICAP 2017 mí Feabhra 2018 
agus cheadaigh sé Plean Bliantúil an SICAP don bhliain 2018. Rinne na baill 
athbhreithniú le linn 2018 ar Athbhreithniú Meántéarma an Phlean Bliantúil 
SICAP 2018 don tréimhse Eanáir-Meitheamh 2018 agus measfar Plean Bliantúil 
SICAP do 2019 in Eanáir 2019. Tháinig fo-ghrúpa den choiste CFPA, lena 
gcuimsítear Andrea Dalton agus Noel Barry, Michael Brennan, an 
Príomhoifigeach, agus Margaret Moore, Rannóg Pobail Chomhairle Contae 
Cheatharlach, le chéile roinnt uaireanta le linn 2018 chun cur i bhfeidhm an 
chláir a scrúdú agus a athbhreithniú le Karl Duffy, Comhpháirtíocht Forbartha 
Chontae Cheatharlach, Feidhmeoir an Chláir.   Bainfidh Feidhmeoir an Chláir 
amach gach sprioc ceannlíne sa Chlár SICAP don bhliain 2018.  
 
An Plean Áitiúil Eacnamaíoch & Pobail (LECP) 
Déantar foráil leis an Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014 do ról níos láidre 
agus níos soiléire don rialtas áitiúil san fhorbairt eacnamaíoch agus pobail. Is gné 
thábhachtach é seo chun an fhís atá leagtha amach sa Chlár Gníomhaíochta um 
Rialtas Áitiúil Éifeachtach - Tús Áite do Dhaoine a bhaint amach, “beidh an rialtas 
áitiúil mar phríomhfheithicil rialachais agus seirbhíse poiblí ag an leibhéal áitiúil, 
a bheidh mar chúis le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus phobail."  
Le hAlt 44 den Acht um Athchóiriú an Rialtais Áitiúil 2014 foráiltear do Phlean 
Áitiúil agus Pobail Áitiúil (LECP) comhtháite sé bliana a chur le chéile. 
 
Bhí Coiste Forbartha Pobail Áitiúil Cheatharlach (CFPA) agus Comhairle Contae 
Cheatharlach freagrach as ullmhúchán an Phlean. D'fhorbair an Coiste Forbartha 
Pobail Áitiúil na gnéithe Pobail den Phlean agus d’fhorbair Comhairle Contae 
Cheatharlach na gnéithe eacnamaíocha de tríd an  
gCoiste Beartais Straitéisigh (SPC) um Fhorbairt Eacnamaíoch, Tacaíocht Fiontair 
agus Pleanáil. 
 
 
Ba é cuspóir leis an bPlean Eacnamaíoch & Pobail Áitiúil (LECP) do Chontae 
Cheatharlach gníomhaíochtaí a aithint agus a chur chun feidhme chun gnéithe 
eacnamaíochta agus forbartha pobail de cheantar an údaráis áitiúil a neartú 
agus a fhorbairt sa tréimhse sé bliana 2016-2021 agus ar bhealach ina bhfuil le 
brath agus lena dtacaítear feidhmiú Phlean Forbartha Contae Cheatharlach mar 
atá ann cheana féin, Comhphlean Spásúlachta do Cheatharlach agus na Dréacht-
Treoirlínte agus na Straitéisí Spásúlachta agus Eacnamaíocha Réigiúnacha atá 
molta, atá le hullmhú ag an Tionól Réigiúnach agus an Creat Náisiúnta Pleanála 
nua a bheidh curtha isteach in ionad an Straitéis Náisiúnta Straitéis Spásúlachta. 
Agus an LECP á ullmhú, bhí gá ann an Straitéis Forbartha Tuaithe atá beartaithe 
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do Chontae Cheatharlach 2014-2020 a mheas freisin, chomh maith leis an gClár 
um Chuimsiú Sóisialta & Gníomhachtú Pobail (SICAP) agus Plean Gníomhaíochta 
Post an Rialtais.  
 
Is é ról an CFPA an plean a chur i bhfeidhm, a mhaoirsiú, a chomhordú, agus a 
athbhreithniú i gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Cheatharlach. Beidh ról 
monatóireachta ag an gCoimisiún Iniúchta um Maoirseacht Náisiúnta (NOAC) 
agus ag an nGrúpa Stiúrtha Comhairleach LECP freisin maidir le cur i bhfeidhm 
an Phlean. 
 
Cuirfear an Plean i bhfeidhm i dtrí thimthriall de thréimhsí dhá bhliana trí phlean 
Forfheidhmithe agus tríd an bPlean Forfheidhmithe don tréimhse 2016-2018. Le 
linn 2018 thuairiscigh na Gníomhaireachtaí LEAD seo a leanas don CFPA trí 
thuarascáil ar dhul chun cinn ó bhéal / i scríbhinn a sheachadadh ar na 
gníomhartha a sonraíodh sa Phlean Forfheidhmithe: 
 

 Oifig Ealaíona Cheatharlach 

 Comhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach 

 FSS 
 
Clár Feabhsaithe Pobail 2018 
Is clár nua é an Clár Feabhsaithe Pobail (CEP) a tugadh isteach in 2018.  Chuir sé 
leis an Scéim Áiseanna Pobal agus leis an gclár athmhúnlaithe RAPID, a seoladh 
in 2017, agus cuireadh isteach in ionad iad. Cuirtear maoiniú caipitil ar fáil leis 
an CEP do phobail ar fud Chontae Cheatharlach chun áiseanna a fheabhsú i 
gceantair atá faoi mhíbhuntáiste. 
 
Tá an CEP maoinithe ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus á riaradh 
ag na Coistí Forbartha Pobail Áitiúla (CFPAanna) i ngach aon cheantar Údaráis 
Áitiúil. 
 
Is í aidhm na scéime ná chun cur le pobail, aghaidh a thabhairt ar mhíbhuntáiste 
agus an comhtháthú sóisialta a fheabhsú ar leibhéal áitiúil trí rochtain a chur ar 
fáil ar dheontais chaipitil ar scála beag. Faoin gclár, rinneadh 30% den mhaoiniú 
le haghaidh deontas de €1,000 nó níos lú a leithdháileadh agus a imfháladh, is é 
sin a rá €40,262 agus go ndéanfar amhlaidh le farasbarr an chiste le sprioc-
réimsí/sprioc-ghrúpaí atá faoi mhíbhuntáiste a ndearnadh measúnú agus 
meastóireacht orthu tríd an Fhóram Cuimsithe Sóisialta ar cuireadh i mbun é 
faoin CFPA mar ghníomh de chuid an Phlean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail.  I 
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dtosach, leithdháileadh €134,206 ar Choiste Forbartha Pobail Cheatharlach le 
haghaidh Chontae Cheatharlach.  
 
I mí Mheán Fómhair, leithdháileadh maoiniú breise ansin de €117,883.00 le 
Ceatharlach. Sonraí faoin maoiniú agus leithdháileadh go léir atá sonraithe thíos. 
 
Rinne foghrúpa den CFPA teacht agus athbhreithniú ar gach aon iarratas ar 
mhaoiniú faoin scéim seo ag chun a chinntiú go réitíonn sé le Plean Eacnamaíoch 
agus Pobail Áitiúil Chontae Cheatharlach (LECP) 2016-2021.  
 
Leithdháileadh 24 deontas i gCeantar Bardasach Cheatharlach agus 
leithdháileadh 32 deontas i gCeantar Bardasach Mhuine Bheag.  
 
Dúiche Bhardasach Cheatharlach 
Ainm an 
Ghrúpa / na 
hEagraíochta 

Cuspóir an Deontais atá á 
Lorg Babhta 1  Babhta 2 

 Deontas 
Iomlán  

An Gairdín Beo 

Gairdín pobail agus saoráidí 
pobail a fhorbairt - Rampa a 
thógáil ag dul suas go dtí an 
limistéar fáis, chun rochtain a 
thabhairt do chách, go 
háirithe iad siúd atá i 
gcathaoireacha rothaí agus 
tuismitheoirí ag iompar 
bugaithe. 

 
 
 
 
€800.00 

€900.00 €1,700.00 

An Gairdín Beo 

Soláthar uisce a thabhairt go 
dtí an limistéar fáis agus an 
polathollán. An ceapach fada 
ardaithe a dheisiú le hadhmad 
atá cóireáilte i gceart. 

 
 
 
€450.00 

€450.00 €900.00 

Ionad 
Éigeandála um 
Éigniú 
Cheatharlach 
& Laighean 
Theas 

Trealamh a cheannach chun 
spás teiripeach a sholáthar a 
chabhródh leis an dteiripe 
chruthaitheach agus trealamh 
a cheannach le haghaidh na 
teiripe cruthaithí. 

 
 
 
€900.00 

€2,100.00 €3,000.00 

Club Cispheile 
Cheatharlach 

Scórchlár leictreonach a 
cheannach don halla i 
gColáiste Naomh Leo. €800.00 €1,200.00 €2,000.00 

Ionad 
Rannpháirtíoc
hta 
Cheatharlach 

Micreafón, córas fógartha 
poiblí, cainteoirí, soilse, 
meaisín cáirióice a cheannach 
chun cuidiú leis an feasacht ar €900.00 €597.00 €1,497.00 
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shaincheisteanna 
meabhairshláinte srl. a ardú. 

Bothán na 
bhFear 
Cheatharlach 

Uasghrádú ar an 
bhfoirgneamh chun córas 
aláraim ionraidh agus tci a 
shuiteáil. Athdhearadh 
staighrí rochtana, oiliúint i 
réimse na sláinte agus na 
sábháilteachta.  €800.00 €4,404.00 €5,204.00 

Comhlachas 
Meabhairshlái
nte 
Cheatharlach. 

Maisiúchán spás oifige  

€2,000.00 €2,000.00 

Pobal 
Rohingya 
Cheatharlach 

Ríomhaire glúine agus 
ceamara a cheannach. 

€700.00 
€700.00 €1,400.00 

 Forbairt 
Chumann na 
Tulaí  

Teilgeoir a cheannach le 
húsáid ag cruinnithe poiblí. 

€660.00 
€240.00 €900.00 

Ionad 
Tacaíochta 
Ailse Éist 

Suiteáil aonaid stórála le 
haghaidh Sheomraí Ealaíne & 
Ceardaíochta.  

€900.00 
€3,100.00 €4,000.00 

Cumann na 
nÁitritheoirí, 
Halla Feltham 

Claí teorann a thógáil chun an 
t-eastát a dhéanamh 
sábháilte ar fad bhruach 
abhainn na Boirinne. 

€900.00 

€600.00 €1,500.00 

Ionad 
Acmhainní 
Teaghlaigh 
Forward Steps 
[Céimeanna 
chun Tosaigh] 

Seastán smeach-chairte 
iniompartha, teilgeoir, 
seastán le haghaidh balla 
suite agus scáileán tarraing-
anuas a cheannach le 
haghaidh seomraí oiliúna. 

€900.00 

€1,100.00 €2,000.00 

Cumann na 
nÁitritheoirí, 
Fruithill Manor 

Uasghrádú a dhéanamh chun 
an spás a úsáidtear a aistriú 
ina chúirt cispheile/sacair le 
haghaidh na leanaí áitiúla. €800.00 €2,000.00 €2,800.00 

 
Cumann 
Cathaoireacha 
Rothaí na 
hÉireann 

Athsholáthar doirse san ionad 
mar chuid de thionscadal 
mór. 

€800.00 €2,800.00 €3,600.00 
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Béilí ar Rothaí 

 
 
caibinéad inghlasáilte, 
stiallaire páipéir chun 
comhlán leis an GDPR. Uirlisí 
cistine nua a sholáthar chun 
cloí le caighdeáin an chigire 
sláinte comhshaoil. 

 
 
 
 
 
 
 
€820.00 

 
 
 
 
 
 
 
€507.20 

 
 
 
 
 
 
 
€1,327.20 

Lonnaitheoirí 
Eastát New 
Oak 

Bollaistí agus claí ar an talamh 
dramhaíola/leasuithe chun 
lomaire faiche a cheannach €924.00 €1,076.00 €2,000.00 

Cumann 
Áitritheoirí 
Chlós Radharc 
na hAbhann 

Uasghrádú a dhéanamh ar an 
Astroturf ar an limistéar glas, 
na líonta agus an péint a 
athsholáthar agus an 
trealamh chun an struchtúr a 
phéinteáil. €900.00 €600.00 €1,500.00 

Cumann 
Áitritheoirí 
Pháirc Achadh 
an Tobair 

Láthair shuí a fhorbairt ina 
bhfuil binse cloiche, crainn, 
dhá bhinse adhmaid agus 
leaca pábhála. €900.00 €1,100.00 €2,000.00 

Ionad Pobail 
San Caitríona 

Trealamh a cheannach chun 
tacú le hobair an Chláir 
Moving On [Bogadh ar 
Aghaidh]. Táthar ag súil le 
printéir, ceamara digiteach, 
cártaí cuimhne agus cás a 
cheannach. 

€800.00 €670.27 €1,470.27 

Scoil Náisiúnta 
Naomh 
Seosamh 

An dífhibrileoir atá againn faoi 
láthair a bheith inrochtana 
don phobal 24/7 - caibinéad 
téite amuigh faoin spéir a 
sholáthar chomh maith le 
hoibreacha gaolmhara eile. €600.00 €400.00 €1,000.00 

S.N. Thigh an 
Réileáin 

Áiseanna clóis súgartha atá 
ann cheana féin a fhorbairt 
agus a uasghrádú chun 
limistéar bogshúgartha a 
shuiteáil do leanaí a bhfuil 
huathachas orthu agus 
ranganna naíonán agus 
áiseanna astroturf a sholáthar 
le haghaidh na ranganna uile, 
agus an le aghaidh an pobal i 
gcoitinne. €800.00 €1,200.00 €2,000.00 
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Céad 
Fhreagróirí na 
Tulaí 

Caibinéid téite a cheannach 
chun an dífhibrileoir atá ann 
cheana a shocrú amuigh faoin 
spéir agus chun pillíní nua a 
cheannach don dífhibrileoir. 

 
 
 
€600.00 

€322.50 €922.50 

Coiste 
Forbartha 
Pobail Bhóthar 
na Tulaí 

Ríomhaire glúine, printéir 
agus caibinéad comhad a 
cheannach. 

€900.00 €100.00 €1,000.00 

Fóram Aosach 
Cheatharlach 

Spás breise a fhorbairt do 
dhaoine aosta - spás a 
fhorbairt agus portacabin a 
cheannach. 

€34,931.0
0 €30,000.00 €64,931.00 

 
Dúiche Bhardasach Mhuine Bheag 

Ainm an 
Ghrúpa / na 
hEagraíochta 

Cuspóir an Deontais atá 
á Lorg Babhta 1 Babhta 2 

 Deontas 
Iomlán  

Céad 
Fhreagróirí 
Mhuine Bheag  

Trealamh TF atá 
riachtanach chun sinn a 
chur ar ár gcumas 
oiliúint agus ceardlanna 
a chur ar fáil. 

€600.00 €400.00 €1,000.00 

Grúpa 
Gníomhaíochta 
Lucht Scoir 
Bhaile an 
Choillín 

Chun an grúpa a 
chumasú chun a gcuid 
scileanna péinteála a 
fhorbairt - 7 mbord le 
haghaidh na 
péinteála/preasa 
stórála amháin. 

€900.00 €600.00 €1,500.00 

Grúpa 
Ceardaíochta 
Bhaile an 
Choillín 

Inneall fuála 
tionsclaíoch amháin a 
cheannach. 

€800.00 €500.00 €1,300.00 

Club Ionad 
Pobail Bhaile an 
Choillín 
Leamhdhroma 

Tá an ríomhaire atá á 
úsáid an-sean - Ba bhreá 
linn 2 ríomhaire a bheith 
ann don ionad pobail. 

€800.00 €200.00 €1,000.00 

Ionad Gnó & 
Oiliúna Bhalana 

Saoráid coisithe gur 
féidir a chur ar glas a 
chur ar fáil dár 
rannpháirtithe chun cloí 
leis an GDPR - Leasaithe 
go dtí teilifís 28 orlach, 
lúibín, cócaireán 
leictreach, meaisín 

€500.00 €475.00 €975.00 
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caife, táibléid Amazon, 
mionstialltóir, Raic 
Rothar (an Iarmhéid de 
€104.04 le bheith caite 
ar Dhoras Tosaigh) 

Ionad Gnó & 
Oiliúna Bhalana 

Deighiltí Deasc don spás 
oifige chun 
príobháideachas a 
sholáthar. 

€400.00 €374.90 €774.90 

Ionad Gnó & 
Oiliúna Bhalana 

Rochtain slándála do 
dhoirse/siogairlíní 
eochrach/ceamaraí 
slándála. 

€800.00 €521.14 €1,321.14 

Ionad Gnó & 
Oiliúna Bhalana 

Comharthaíocht a chur 
suas san fhoirgneamh. 

€200.00 €352.00 €552.00 

Ionad Gnó & 
Oiliúna Bhalana 

Clár iarnála agus iarann 
do ranganna 
ceardaíochta fuála. 

€150.00 €349.99 €499.99 

Grúpa 
Feabhsúcháin 
Bhalana. 

Uasghrádú ar Ghairdín 
na Mílaoise, balla eibhir 
a thógáil agus 
barrchaidhp a chur 
timpeall an ghairdín. 

€800.00 €1,200.00 €2,000.00 

Grúpa 
Forbartha Baile 
Eilín 

Lomaire faiche tiomána 
nua a cheannach in 
ionad an sean-cheann. 

€900.00 €2,100.00 €3,000.00 

Club 
Badmantan 
Bhaile Uí 
Mhurchú 

Trealamh le haghaidh 
rannóg nua óg den 
chlub, is é sin a rá 
raicéid, líonta, cuaillí. 

€500.00 €100.00 €600.00 

Forbairt Pobail 
na Buiríse 

Comharthaíocht 
chloiche a chur in airde 
ag cur béime ar an rath 
a baineadh amach sna 
Bailte Slachtmhara IPB. 

€800.00 €1,030.00 €1,830.00 

Ionad Fócais na 
Buiríse 

Trealamh a cheannach 
chun an t-ionad a 
fheabhsú agus a 
fhorbairt ar mhaithe leis 
an bpobal. 

€900.00 €600.00 €1,500.00 

Coiste Halla na 
Buiríse 

Ceannaigh comhlaí don 
ardán sa halla. 

€900.00 €350.00 €1,250.00 

Coiste Halla na 
Buiríse 

Ceannaigh cuirtíní don 
ardán sa halla. 

€900.00 €600.00 €1,500.00 

Coiste Halla na 
Buiríse 

Ceannaigh 
cathaoireacha in-
carntha don halla. 

€900.00 €200.00 €1,100.00 
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Coiste Halla na 
Dromainne  

Suiteáil teas sa seomra 
cluichí. Chun an geata 
isteach a athsholáthar 
agus an clós isteach a 
uasghrádú chun 
rochtain níos éasca do 
chathaoireacha rothaí 
agus do dhaoine a 
úsáideann an clós 
súgartha a éascú. 
 

€900.00 €600.00 €1,500.00 

Ionad Pobail 

Dhroim Féich 

Lomaire Féir a 

Cheannach 

€900.00 €300.00 €1,200.00 

Cumann 

Áitritheoirí an 

Ghleanna & na 

Beitheánaí 

Ceannaigh lomaire 

faiche brúite agus 

cromáin pheitril. 

€900.00 €300.00 €1,200.00 

Cumann 

Áitritheoirí 

Chúirt an Eibhir 

Limistéar cispheile a 

fhorbairt do na leanaí. 

€800.00 €700.00 €1,500.00 

Cumann 

Áitritheoirí 

Chúirt an Eibhir 

Achar a aistriú ina 

ghairdín beag le 

ceapacha ardaithe. 

€500.00 €800.00 €1,300.00 

Cumann 

Áitritheoirí Chill 

Chuimne 

Ciumhaisire/faoilín a 

cheannach. 

€600.00 €400.00 €1,000.00 

Club Sóisialta 

Chill 

Fhoirtchearnái

n 

Chun seomra sa Chlub a 

athchóiriú, is é sin a rá 

plástaráil agus a 

phéinteáil. 

€900.00 €600.00 €1,500.00 

Áitritheoirí 

Pháirc Mhic 

Dhónaill 

Adhmad nua a chur in 

ionad an adhmad atá 

san fhál ann cheana 

féin. 

€588.00 €588.00 €588.00 

Ionad Pobail 

Mhísil 

Triomadóirí láimhe agus 

téitheoirí láimhe atá 

tíosach ar fhuinneamh a 

sholáthar sna leithris sa 

Lárionad Pobail nach 

bhfuil aon teas iontu 

faoi láthair.  

€900.00 €600.00 €1,500.00 
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Coiste Halla an 

Bhaile Nua 

Cuirtíní lasair-

dhíonacha don halla 

chun athchóiriú a 

dhéanamh orthu 

€900.00 €600.00 €1,500.00 

Grúpa Pobail 

Ráth Ana 

Comharthaí chun 

cuairteoirí a threorú 

chuig pobail áitiúla. 

Chomh maith leis sin tá 

deisiúcháin de dhíth ar 

roinnt ballaí sa 

sráidbhaile. 

€900.00 €1,100.00 €2,000.00 

Cúram Leanaí 

Ráth Tó 

Uasghrádú a dhéanamh 

ar áiseanna clós 

súgartha chun trealamh 

a sholáthar do leanaí 

suas le 12 bhliain. 

€900.00 €600.00  €1,500.00 

Cumann na 

nÁitritheoirí, 

Scorthreen 

Ceannach trealamh 

agus comharthaíocht 

nua. 

€500.00 €700.00 €1,200.00 

Cumann na 

nÁitritheoirí, 

Naomh Moling 

Ceannaigh dhá bhinse 

páirce, agus déan 

forbairt ar limistéar glas 

timpeall air. 

€770.00 €230.00 €1,000.00 

Ionad Phoneix, 

Ráth Bhile 

Ceannachán trealaimh 

agus troscáin do 

Lárionad an 

Fhionnuisce, is é sin a rá 

táblaí agus 

cathaoireacha, teilgeoir, 

trealamh seastáin agus 

seasaimh, téitheoirí don 

phríomh-halla, 

trealamh stórála agus 

cothabhála/glantacháin

, deilf nua, trealamh 

spóirt, táblaí 

gníomhaíochta fillte 

agus ábhair ealaíon 

agus ceardaíochta. 

€25,000.00 €12,233.00 €37,233.00 

Ionad 

Acmhainní 

Ceannach trealamh 

súgartha ar féidir le 

€34,013.00 €30,000.00 €64,013.00 
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Teaghlaigh 

Mhuine Bheag 

leanaí faoi mhíchumas é 

a úsáid 

 
 

Bothán na bhFear, Ceatharlach - Clár Feabhsaithe Pobail 
Leithdháileadh maoiniú freisin ar an gClár Feabhsaithe Pobail a cuireadh i 
leataobh do dheontais chaipitil bheaga do Sheáin na bhFear. Ní fhéadfadh ach 
seideanna na bhfear atá cleamhnaithe le Cumann na bhFear Éireannach 
iarratas a dhéanamh ar an maoiniú seo.  Bhí ceithre Bothán na bhFear i 
gCeatharlach agus fuarthas trí iarratas: - 
 
Ceantar Bardasach Cheatharlach: 
Ainm na 
hEagraíochta 

Cuspóir an 
Deontais atá 
á Lorg 

Maoiniú ar 
Iarradh air 

Stádas Moladh 

Bothán na 
bhFear 
Cheatharlach 

Athchóiriú 
agus 
Innealtóireac
ht modhnú 
staighre 
rochtana 
miotail 1ú 
urlár. Feistiú 
córas aláraim 
le 
monatóireac
ht CTI agus 
réad-ama. 

€5,210.00 Incháilit
he 

€3,796.00 

Seideanna 
Fear na Tulaí 

polathollán €1,400.00 Incháilit
he 

€1,700.00 

 
Dúiche Bhardasach Mhuine Bheag 
Ainm na 
hEagraíochta 

Cuspóir an 
Deontais atá 
á Lorg 

Maoiniú ar 
Iarradh air 

Stádas Moladh 

Bothán na 
bhFear 
Pharóiste 
Leithghlinne 

Leithreas 
agus báisín 
láimhe a 
suiteáil agus a 
fheistiú agus 

€1,450.00 Incháilit
he 

€1,750.00 
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seomra tae a 
bhunú - tá an 
dá rud seo 
ríthábhachtac
h chun baill a 
mhealladh 
chuig an 
mbothán 
againne. 

 
D'fhormheas/bhreithnigh an CFPA na nithe seo a leanas: 
 

 Tuarascáil Bhliantúil CFPA, 2017. 

 Ról/Feidhm an CFPA - Eagraíodh oiliúint do Chomhaltaí, ar an téama seo, 
leis an IPA agus cuireadh i gcrích é i mí Iúil. 

 Tionscnamh agus Straitéis Éire Folláin do Chontae Cheatharlach 

 An Turasóireacht agraibhia. 

 Cad iad na Tionscadail Idéanna Móra 

 Ciste Forbraíochta Fiontar Sóisialta 

 Pobail Dhigiteacha Chliste Cheatharlach 

 Staidéar Comaitéara Cheatharlach 

 Mo Cheatharlach - “Fís do Bhaile a bhfuil daoine beo ina groílár” 

 Oifig Uiscí agus Pobail an Údaráis Áitiúla 

 Tuarascáil taighde L.A.D.T.I. 

 Clár Riosca CFPA 

 Anailís ar Chuimsiú Sóisialta POBAL i gCeatharlach 

 Pacáiste Comhairliúcháin Phobail PPN Cheatharlach 

 Scéim Athnuachana Bailte & Sráidbhailte 

 Straitéis Áineasa Tuaithe 

 Ceardlann comhairliúcháin Próifíl Socheacnamaíoch Cheatharlach 
 

D’eagraigh an Rannóg um Fhorbairt Phobail agus Réigiúnach an oiliúint ar 
Leibhéal Náisiúnta do bhaill den CFPA maidir le: 

 Oibríochtaí an CFPA 

 SICAP 

 LEADER 

 
Líonra Rannpháirtíochta Poiblí Cheatharlach (PPN) 
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Ballraíocht 

Ag deireadh 2018, tá 379 grúpa cláraithe le PPN Cheatharlach.  

 

 

Tógáil Oiliúna & Cumais 

 Seoladh Líonra Pobail Dhigiteacha Cheatharlach i mí Márta tar éis 

€32,400 a fháil faoi Scéim Baile & Sráidbhaile 2017. Rinneadh é seo chun 

Clár & Straitéis na gCraobhaithe Digiteacha Pobail & Deonacha a 

fhorbairt.  Is é an straitéis leas a bhaint as cumas na ballraíochta PPN, 

lena n-áirítear Ionad Deonach Cheatharlach, ar ardáin meán sóisialta.  

Críochnaíodh an chéad chéim den tionscadal le hoiliúint ar siúl i 5 láthair 

ar fud an Chontae.  Tá an tionscadal ar siúl faoi láthair.   

 Thairg an PPN oiliúint saor in aisce do na grúpa pobail go léir agus na 

rialacháin nua GDPR á dtabhairt isteach (an 25 Bealtaine, 2018), 

tairgeadh 2 cheardlann, i bParóiste na hEasca, i mBaile Cheatharlach 

agus in Ionad Acmhainní Teaghlaigh Mhuine Bheag. 
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Cruinnithe Iomlánacha 

 Tionóladh an chéad chruinniú iomlán de 2018 in Ionad Pharóiste na 

hArdeaglaise an 24 Aibreán. Ócáid Maoinithe & Acmhainní do Phobail 

Cheatharlach.  Seoladh Plean Straitéiseach CCN Cheatharlach 2018 - 

2021 ag an ócáid seo.   

 Tionóladh an Dara Cruinniú Iomlánach in 2018 in Óstán an Talbot ar 27 

Samhain. Ócáid Rochtana do Phobail Cheatharlach leis an 

Sártheaspántas Faisnéise agus cuir i láthair ó Ghluaiseacht nua Rochtana 

Uilíoch Cheatharlach agus seoladh an Clár Seaimpíní Folláine nua i 

gcomhpháirtíocht le Connecting for Life.   

 

  

1ú Cruinniú Iomlánach de 2018 

  

2ú Cruinniú Iomlánach de 2018 

Salesforce 

 E-Bullaitín eisithe go míosúil do gach ball trí ríomhphost agus tríd an 

bpost trí bhogearraí Salesforce BeeFree.  
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Oibrí For-Rochtana 

 Bhuail Oibrí For-Rochtana - Roisin Dune, a bhí fostaithe ar chonradh 

bliana agus a chuaigh i dteagmháil le gach aon bhall, leis na baill agus 

d'fhreastail sí ar imeachtaí chun an phróifíl PPN a ardú. Tuarascáil For-

Rochtana faoi iamh.   

 

Sraith Straitéisí Chomhairliúchán 

 ‘Bridging the Gap’: Reáchtáladh cruinnithe grúpa fócais ar fud an 

Chontae: I mBaile Cheatharlach, i Muine Bheag agus an sa Tulach, 

éisteadh ar smaointe agus taithí ar an mbealach a ndéantar 

comhairliúchán pobail i gContae Cheatharlach. 

 Reáchtáladh cruinnithe grúpa fócais breise le príomhfhoireann na 

Comhairle agus le baill tofa, le baill d'Oibrithe Sláinte don Lucht Siúil, le 

Comhairle na nÓg, le Fóram um Ionchuimsiú Pobail Nua Comhtháthú 

agus le Comhaltaí de chuid Chomhairle Chontae Cheatharlach.   

 Scaipeadh an suirbhé freisin mar r-phost agus sa phost chuig gach ball 

PPN chun aiseolas a fháil maidir le comhairliúchán poiblí i gContae 

Cheatharlach agus chun an rannpháirtíocht is mó a chinntiú.  

 Dréacht-dhoiciméad á dháileadh ar chách chun aiseolas a fháil, lena n-

áirítear gach comhlacht reachtúil sa Chontae.   

 Arna chur faoi bhráid na Comhdhála Náisiúnta PPN faoi dhea-chleachtas. 

 Reáchtálfar an ‘Pacáiste Comhairliúcháin Pobail’ Dé hAoine, 15 Feabhra 

in Óstán na Seven Oaks.   

 

   

Tionscnaimh / Tionscadail Eile 

Gluaiseacht na Rochtana do Chách, Ceatharlach 
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 Bunaíodh grúpa stiúrtha chun maoirseacht a dhéanamh ar ullmhúchán 

an Ghluaiseachta Rochtana agus chun fóram a chruthú chun feasacht a 

ardú maidir le saincheisteanna rochtana do chách i gContae 

Cheatharlach.  

 Cur i láthair chuig Cruinniú Iomlánach PPN Cheatharlach chun feasacht a 

mhúscailt ar an ngluaiseacht nua agus chun a chinntiú go bhfuil 

ionadaíocht ag gach duine ar an ngrúpa.   

Ceatharlach Folláin 

 Suí ar an gCoiste Stiúrtha agus cuid de chur i bhfeidhm Moil Shláintiúil 

Cheatharlach. 

Nascadh don Saol  

 Fo-ghrúpa bunaithe chun dul i ngleic le pointe 10 i bPlean Gnímh um 

Fhéinmharú a Chosc Cheatharlach - clár ‘Chéad Fhreagróir 'do shláinte 

mheabhrach. 

 Clár Seaimpíní Folláine Cheatharlach bunaithe agus tugtha isteach ag 

Cruinniú Iomlánach i mí na Samhna.   
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Gluaiseacht na Rochtana do Chách, Ceatharlach  Ceatharlach Folláin  

 

Comhairle na nÓg 
Bunaíodh Comhairlí na nÓg mar thoradh ar an Straitéis Náisiúnta 10 mBliana um 
Pháistí a sheol an Roinn Sláinte agus Leanaí i 2001 agus bunaíodh iad i 34 Bhord 
Forbartha Cathrach agus Contae ar fud na tíre.  Faoi choimirce na mBord 
Forbartha Cathrach/Contae seo, fanann an fhreagracht as Comhairle na nÓg leis 
an údarás áitiúil i ngach limistéir. I gContae Cheatharlach, bainistíonn Seirbhísí 
Réigiúnacha Cheatharlach don Oíge Comhairle na nÓg i gcomhar le Rannóg 
Pobail Chomhairle Chontae Cheatharlach. Fóram atá ann le páistí agus daoine 
óga, chun ionchur struchtúrtha a thabhairt maidir le forbairt seirbhísí agus 
beartais áitiúla a mbíonn tionchar acu ar shaoil daoine óga. 
 

 I mí Eanáir, rinne an Rannóg Pobail agus an clárfheidhmeoir Sheirbhísí 
Óige Réigiúnach Cheatharlach athbhreithniú ar phlean gníomhaíochta 
2017 agus ullmhaíodh Plean 2018 agus cuireadh faoi bhráid an Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige é.   

 Bhí Comhairle na nÓg Cheatharlach páirteach i gcomhairliúchán le 
haghaidh Cruinniú na nÓg 2018 maidir le cinnteoireacht d'imeachtaí atá 
le tarlú do Chruinniú 2018. Bhí siad gníomhach freisin sa chomhairliúchán 
don Phlean Oidhreachta 5 bliana leis an gComhairle Oidhreachta 
Náisiúnta. 

 Tionóladh 4 Chruinniú den Choiste Stiúrtha Comhairleach in 2018. 

Ceatharlach, Contae Aoisbháúil 
Bhí Foghrúpa Aoisbháúil Cheatharlach ag teacht le chéile go rialta i rith na bliana 
chun an Straitéis 5-bliana Aoisbhá Cheatharlach 2017 - 2022 a chur i bhfeidhm. 

 

Ionad Oibrithe Deonacha Cheatharlach 
Bhí bliain an-ghnóthach ag Ionad Oibrithe Deonacha Cheatharlach agus sháraigh 
sé go leor dá spriocanna a bhí leagtha amach agus ghlac sé páirt i raon de 
ghníomhaíochtaí lenar tacaíodh go héifeachtúil le hobair dheonach ar fud 
Chontae Cheatharlach, gníomhaíochtaí ar nós na seirbhíse socrúcháin 
ríthábhachtaí, na hOiliúina um Bainistíocht Deonach, Grinnfhiosrúchán na 
nGardaí, obair le grúpaí pobail agus forbartha áitiúla.  
 

 Is Ceann-Ghníomhaireacht é Ionad na nOibrithe Deonacha Cheatharlach i 
bPlean Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil Cheatharlach 2016-2021 

 Lean pearsanra sa Rannóg Chomhphobail le tacaíocht a thabhairt d’Ionad 
na nOibrithe Deonacha. 
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Chun blaiseadh a thabhairt den obair lárnach atá i gceist leis an tSeirbhís 
Socrúcháin, cuimsítear leis an obair a dhéanann siad i gcomhar leis na hOibrithe 
Deonacha an méid seo a leanas:  

 Eolas ar roghanna deonacha  

 Tacaíocht agus comhairle dóibh siúd a bhfuil riachtanais bhreise 
tacaíochta de dhíth orthu  

 Socrúchán & bróicéireacht  

 Imeachtaí aitheantais agus buíochais  

 Foláirimh Téacs  

 Próifílí meáin/Ardú feasachta  

 Na Meáin Shóisialta  

 Obair Dheonach san Idirbhliain  

 Obair Dheonach For-Rochtana don 3ú leibhéal  

 Gradam um an Obair Dheonach, Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach  

 Laethanta Oibre Deonaí um an Fhoireann Chorparáideach  

 Cuir i láthair ar théamaí sainiúla maidir leis an obair dheonach - i.e. an 
comhshaol, an míchumas, an dífhostaíocht 

 
Ina gcuid oibre leis na hEagraíochtaí Deonacha, cuimsítear an méid seo a leanas; 

 Folúntais Oibre Deonaí a Fhógairt  

 Comhairle agus tacaíocht  

 Teimpléid cháipéisíochta – m.sh. beartas um an obair dheonach, 
sonraíochtaí róil srl.  

 Comhairliúcháin ar cheisteanna ar leith.  

 Oiliúint um an Bainistíocht ar Oibrithe Deonacha  

 Rochtain ar Ghrinnfhiosrúchán an Gharda Síochána  

 Seimineáir ar théamaí ábhartha  

 Imeachtaí earcaíochta - Volunteer Expo, Aonach Oibre Deonaí Institiúid 
Teicneolaíochta Cheatharlach  

 Liosta de “Oibrithe Deonacha Aon Uaire/Imeachta”  

 Nuashonruithe Rialta trí Ríomhphost  

 Rochtain ar aitheantas deonach náisiúnta 
 

Scéim Bonneagair Áineasa Amuigh Faoin Spéir 2018 
Fuair an Chomhairle maoiniú le haghaidh na tionscadail seo a leanas: 

 Turas Cholmán € 112,000 

 Scéim Rothaíochta Pobail € 20,000 

Maoiniú CLÁR 
Fuair na tionscadail seo a leanas maoiniú in 2018: 
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 Grúpa Pobail Bhaile Uí Mhurchú €50,000 

 Scoileanna Náisiúnta Bhaile Uí Mhurchú € 46,200 

 Grúpa Pobail Ráth Ana € 49,700 

 Grúpa Pobail Chill Fhoirtchearnáin € 43,200 

 Grúpa Pobail Moling € 8,550 

 Grúpa Pobail an Ghleanna € 7,290 

 Scoil Náisiúnta Sheanleithghlinne € 8,100 

 Coiste Halla an Bhaile Nua €29,700 

 Scoil Náisiúnta an Ghleanna € 29,700 

 Scoil Náisiúnta Sheanleithghlinne € 44,997 

Garrán Duckett  
Tá Bainisteoir / Garraíodóir tionscadail fostaithe ar an tionscadal seo ó mhí Iúil 
2017 agus tá feabhas curtha ar thaithí an úsáideora trí na Gairdíní Cistine 
Seoirseacha agus na tailte a chothabháil agus a choinneáil. Fuarthas maoiniú faoi 
chlár na mBailte agus na Sráidbhailte don tionscadal seo a chuir feabhas breise 
ar thaithí na gcuairteoirí ar na gairdíní. Cuireadh iarratas ar mhaoiniú isteach 
chuig Fáilte Éireann chun an láithreán ar éirigh leis a léirmhíniú agus cuirfear tús 
le hobair ar an tionscadal seo in 2019. Tá Turasóireacht Forbartha Idirnáisiúnta 
fostaithe chun Straitéis 10 mbliana a ullmhú don tréimhse 2019-2028 
 
 

COISTE COMHPHÁIRTÍOCHTA SPÓIRT ÁITIÚIL CHEATHARLACH  
Forléargas 
Cuireann Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chontae Cheatharlach (LSP) raon 
leathan gníomhartha i bhfeidhm chun an ráta rannpháirtíochta a mhéadú sa 
phobal áitiúil.  Déantar na gníomhartha seo a rangú i gceithre réimse toraidh: 
 

1. Obair a dhéanamh chun leibhéil rannpháirtíochta gníomhaí a ardú, go 
háirithe i measc spriocghrúpaí sonracha agus chun cláir a fhorbairt chun 
aghaidh a thabhairt ar bhacainní ar an rannpháirtíocht; 

2. Bonneagar spóirt áitiúil inbhuanaithe a thógáil trí thacaíocht a thabhairt 
do NGBanna, clubanna, cóistí agus oibrithe deonacha agus tacú le 
comhpháirtíochtaí idir clubanna spóirt áitiúla, scoileanna, eagraíochtaí 
pobail agus gníomhaireachtaí earnála; 

3. Deiseanna níos mó a chruthú chun rochtain a fháil ar oiliúint agus ar 
oideachas agus ar chumas ceannairí spóirt a fhorbairt maidir leis an 
spórt agus an aclaíocht leis an oiliúint ar ardchaighdeán; 
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4. Pointe faisnéise lárnach a sholáthar maidir leis an spórt agus an 
ngníomhaireacht choirp chun feasacht agus rochtain a bhaint amach.  Na 
buntáistí agus an tionchar dearfach a bhíonn ag an spórt ar an murtall, ar 
an gcuimsiú sóisialta agus ar an meabhairshláinte a chur chun cinn.  
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MEÁN FÓMHAIR 2018 IMEACHT OÍCHE DO DHÉAGÓIRÍ BÍ GNÍOMHACH DE CHUID SHEACHTAIN EORPACH NA 
SPÓRT 

SPRAOI-RITH INSÉIDTE & TAISPEÁNTAS ÉACHTA BMX 

 
 
 
Foireann & Pearsanra Chomhpháirtíocht Spóirt Áitiúil 2018 
Faoi láthair, tá ceathrar baill foirne lánaimseartha sa Chomhpháirtíocht Spóirt 
atá á maoiniú trí Spórt Éireann.  Maoinítear an Post Míchumais um Chuimsiú 
Spóirt trí mheascán de Spórt Éireann, Comhairle Contae Cheatharlach agus 
Maoiniú Éire Folláin. 
 Martha Jane Duggan, Comhordaitheoir; 
 Sandra Corrigan, Riarthóir; 
 Tomás Kinsella, Oifigeach Forbartha Spóirt Pobail; 
 Teresa O'Meara, Oifigeach Míchumais um Chuimsiú Spóirt. 
Comhoibríonn an LSP, tríd an fhoireann atá ann, le clubanna áitiúla, scoileanna, 
oifigigh forbartha agus teagascóirí gníomhaíochta fisiciúla chun: deiseanna 
rannpháirtíochta a sheachadadh; oiliúint a chur ar cheannairí gníomhaíochta 
coirp; agus bonneagar spóirt áitiúil a fheabhsú.  Tá thart ar 30 ceannaire agus 
éascaitheoir oilte ar phainéal an LSP. 
 
Comhaltaí Choiste Comhairleach Chomhpháirtíocht Spórt Cheatharlach 2018 
Sa tábla thíos, liostaítear na baill reatha a thugann saibhreas taithí agus eolais sa 
ghníomhaíocht choirp, san fhorbairt spóirt, san oiliúint saorálaithe agus san 
ionchuimsiú sóisialta. 
 

 AINM GNÍOMHAIREACHT/GRÚPA/POBAL 

1. Carmel Lynch (Cathaoirleach) Ionadaí an Phobail Spóirt  

2. Declan Doyle (Leas-
Chathaoirleach) 
 

Ionadaí an Phobail Spóirt 

3. Olive Fanning 
 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

4. Tom Geoghegan 
 

Ionadaí an Phobail Spóirt 

5. Kathryn Wall & Karen Mullins 
 

Seirbhísí Óige Réigiúnacha Cheatharlach 

6. Donal McNally 
 

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 

7. Michael Brennan 
 

Comhairle Contae Cheatharlach 

8. Helen Rothwell 
 

Ionad Oibrithe Deonacha Cheatharlach 
 

9. Julie Doyle 
 

Ionadaí an Phobail Spóirt 
 

10. John Hayden 
 

Ionadaí an Phobail Spóirt 
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11. Garry Coady 
 

Ionadaí an Phobail Spóirt 

12. Karl Duffy 
 

Comhpháirtíocht Forbartha Chontae Cheatharlach 

13. Ronan Dempsey 
 

CLG Cheatharlach 

14. Pat Bolger Ionadaí an Phobail Spóirt 
 

 

Maoiniú Comhpháirtíochta Spóirt Áitiúil Socraithe 2018 

Le linn 2018 fuair Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chontae Cheatharlach €290,229 
san iomlán chun cur leis an rannpháirtíocht ghníomhach sa spórt agus sa 
ghníomhaíocht choirp.  Áirítear leis an bhfigiúr seo €42,650 chun cur leis an líon 
de dheiseanna atá ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas dul leis an ngníomhaíocht 
choirp, €58,000 chun cur leis an leibhéal rannpháirtíochta gníomhaí maidir le 
daoine óga, teaghlaigh, agus daoine fásta níos sine, agus €24,000 chun 
gníomhartha a fhorbairt chun an gníomhaíocht choirp i measc teaghlaigh agus 
leanaí óga a mhéadú, trí comhoibriú a dheánamh le comhlachtaí rialaithe spóirt 
náisiúnta, eagraíochtaí, saoráidí príobháideacha, scoileanna, clubanna spóirt 
agus grúpaí pobail. 

 

Foinse Ioncaim 2018 Suim 
Deontas Lárnach Spórt Éireann   €                                158,664.00  

Deontas Mná sa Spórt ó Spórt Éireann   €                                     2,250.00  

Cistiú Éire Folláin (“Healthy Ireland”)  €                                  58,000.00  

Maoiniú ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte (FSS)  €                                     7,650.00  

Ranníocaíocht ón gComhairle Contae  €                                  24,500.00  

An tAostacht agus Deiseanna/Go For Life  €                                     1,400.00  

Get Ireland Walking  €                                     2,500.00  

Seachtain an Rothair, an Roinn Spóirt  €                                     5,000.00  

An Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige  €                                     2,350.00  

Ioncam ó chúrsaí agus ó chláir  €                                  19,804.72  

Seachtain Spóirt na hEorpa  €                                     8,000.00  

Ioncam Iomlán  €                                290,118.72  

 

Buaicphointí Feidhmíochta don bhliain 2018 

 Obair Mhaoinithe - Fuair an LSP €290,119 san iomlán don fhorbairt spóirt 
i gContae Cheatharlach, agus ranníocaíochtaí suntasacha ó Spórt Éireann, 
ó Éire Sláintiúil, ó Chuntais Dhíomhaoine, ó Chomhairle Contae 
Cheatharlach agus ón FSS. 
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 Imeachtaí Pobail - Ghlac breis is 10,000 duine páirt i gcláir 
phobalbhunaithe LSP a bhí dírithe ar an aos óg, ar mhná, ar dhaoine 
scothaosta, ar dhaoine faoi mhíchumas, ar theaghlaigh agus ar cheantair 
faoi mhíbhuntáiste.   

 Clár Míchumais - fuarthas €42,650 chun clár gníomhaíochtaí a sholáthar 
chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais daoine faoi mhíchumas sa spórt 
trí deiseanna rannpháirtíochta a chur ar fáil;  

 Forbairt Acmhainne & an Oiliúint - Ghlac 253 ceannaire spóirt, oibrí 
deonach agus cóiste áitiúil páirt i 20 cúrsaí oiliúna Comhpháirtíochta 
Spóirt Áitiúla agus ionadaíocht déanta ar son 105 club spóirt áitiúil; 

 Scoileanna - ghlac 24 bunscoil áitiúil páirt i gcláir Chomhpháirtíochta 
Spóirt Áitiúla chun rannpháirtíocht daoine óga sa spórt a mhéadú; 

 Mol Eachtraíochta Lasmuigh - ghlac 580 duine páirt i ngníomhaíochtaí 
eachtraíochta allamuigh agus spóirt uiscí tríd an Mol Eachtraíochta 
Lasmuigh Pháirc Bhaile Cheatharlach a bhunú; 

 
Forbairt Acmhainne & Oiliúint na Comhpháirtíochta Áitiúla Spóirt 
 
Leas agus Cosaint Leanaí - Cláir Chosanta 
Díríonn an clár Cosanta ar cheannairí spóirt agus ar dhaoine fásta a bhfuil baint 
acu le heagrú spóirt do dhaoine óga chun polasaithe agus nósanna imeachta 
leasa leanaí agus cosanta a chur chun cinn. 
 
Tá trí cheardlann sa chlár Cosanta: 
• An Chosaint 1 - Cúrsa Bunfheasachta ar Leasa Leanaí agus ar an gCosaint 
Leanaí 
Ní mór do gach aon Chóitseálaí, Oifigeach Leanaí agus Teagmhálaí Ainmnithe 
Cúrsa Bunúsach Feasachta agus Leasa Leanaí 3 huaire a chríochnú. Cuireann an 
cúrsa seo oideachas ar rannpháirtithe maidir le cur i  
bhfeidhm an chleachtais is fearr maidir le leas leanaí a bhfuil baint acu le spórt 
a chosaint. 
• An Chosaint 2 - Oifigeach Leanaí an Chlub 
Ní mór do dhuine arna ceapadh chuig post mar Oifigeach Leanaí an Chlub 
Cosaint 1 (ceardlann Bunúsach um Leas Leanaí & Cosaint Leanaí) a chríochnú 
agus ceardlann 3 uair an chloig d’Oifigí Leanaí Club 
 a chríochnú ina dhiaidh. Beidh an cúrsa seo de chuidiú d’Oifigeach Leanaí an 
Chumainn chun a ról atá aige sa chlub a fheidhmiú agus chun tacú leis an dea-
chleachtas a bheith curtha i gcrích sa chlub. Gheobhaidh rannpháirtithe 
doiciméad Pleanála Gníomhaíochta 
 d’Oifigeach Leanaí mar chuid den oiliúint. 
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• An Chosaint 3 – An Teagmhálaí Ainmnithe 
Caithfidh an duine a cheapfar mar Theagmhálaí Ainmnithe i gclub Cosaint 1 
(Buncheardlann um Leas Leanaí agus Cosaint Leanaí) a bheith críochnaithe acu 
agus ba chóir dó/di ceardlann 3 huaire Teagmhálaí Ainmnithe a bheith 
críochnaithe acu chomh maith. Tá sé incheadaithe do chlub an duine céanna a 
cheapadh chuig ról an Oifigigh Leanaí agus chuig ról an DLP, ach moltar, de réir 
an dea-chleachtais, go gcoinnítear iad mar róil ar leith. 
 
Oifigeach Leanaí an Chlub 
Ba chóir go mbeadh fócas an Pháiste-Chlub dírithe ar an leanbh agus, mar an 
phríomhaidhm aige, go mbunófaí éiteas atá láraithe ar leanaí sa chlub. Is iad an 
nasc idir na páistí agus na daoine fásta sa chlub. Glacann siad freagracht freisin 
as monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh do Choiste Bainistíochta an 
Chlub ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag beartas an chlub ar dhaoine óga agus 
ar cheannairí spóirt. 
 
An Teagmhálaí Ainmnithe 
Ba cheart do gach club/eagraíocht duine a ainmniú le bheith freagrach as déileáil 
le haon imní a bhíonn faoi chosaint leanaí. Tá an Teagmhálaí Ainmnithe 
freagrach as líomhaintí nó amhrais faoi mhí-úsáid leanaí a thuairisciú do TUSLA, 
don Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach nó don Gharda Síochána. 
Moltar gur duine sinsearach club an duine seo. Mar sin féin, má bhíonn 
deacracht ann chun duine ar leith a roghnú chun an ról seo a ghlacadh, is féidir 
Oifigeach na bPáistí a cheapadh mar 
Theagmhálaí Ainmnithe a luaithe is a bhíonn an club/eagraíocht soiléir faoi na 
freagrachtaí a bhaineann le gach aon ról. Ba chóir go mbeadh ainm agus sonraí 
teagmhála an Teagmhálaí Ainmnithe agus na freagrachtaí a ghabhann leis an ról 
san áireamh i mbeartas agus nósanna imeachta um chosaint leanaí na 
heagraíochta. 
 
Is féidir gach cúrsa, clár agus imeacht LSP a chur in áirithe anois trí Eventbrite.  

Rinneadh anailís ar an oiliúint a seachadadh i mí na Nollag 2018. Féach thíos 

chun achoimre a fháil ar an anailís.  Le linn 2018 seachadadh 20 cúrsa 

ceannaireachta spóirt agus ghlac 253 cóitseálaí spóirt áitiúla agus oibrithe 

deonacha páirt san oiliúint. 

Cúrsa Líon na gCúrsaí Líon na 

Rannpháirtithe 

Líon na 

gClubanna 

Oiliúint do Cheannairí sa 

Lúthchleasaíocht 

1 11 6 
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Cúram Tarrthála Éigeandála 

Leibhéal 3 

1 10 5 

An Cosaint 1 11 152 55 

An Cosaint 2 2 30 18 

An Cosaint 3 1 6 3 

Am Tointeála 1 13 7 

An Garchabhair Spóirt 2 22 9 

Sproicéad Roicéad 1 9 2 

Iomlán 20 253 105 

 

 
Cláir Rannpháirtíochta & Cuimsithe na Comhpháirtíochta Áitiúla Spóirt  
Méadaíonn dearadh, seachadadh agus athbhreithniú na gclár spriocdhírithe ag 
Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Cheatharlach leibhéal na rannpháirtíochta áitiúla, 
go háirithe i measc na ngrúpaí sóisialta atá níos deacra a shroicheadh. Trí oibriú 
i gcomhpháirtíocht le príomhpháirtithe leasmhara, aithníonn an LSP riachtanais 
agus bacainní ar an rannpháirtíocht.  Le linn 2018 sholáthair an LSP raon leathan 
deiseanna rannpháirtíochta.  Féach an tábla thíos le haghaidh achoimre ar na 
cláir seo. 
 
 

Bearta Aschur Gníomhaíochta 

 
Rannpháirtithe 

 
 

Líon 

Seachtain na Rothar 

1 x imeacht pobail rannpháirtíochta maise a chuimsíonn 
gníomhaíochtaí picnice teaghlaigh, ealaíon, spóirt agus ceoil.  
Ina theannta sin, mhaoinigh an LSP & an tÚdarás Áitiúil 2 
ghrúpa pobail agus 7 scoil chun imeachtaí a reáchtáil i rith 
na seachtaine 1,200 

Lá Súgartha  

Reáchtáladh an imeacht seo leis an téama ‘ag ceiliúradh 25 
bliain den cheart linbh chun súgartha’. D'fhreastail 
teaghlaigh ó Bhóthar na Tulaí ar Lá Súgartha Náisiúnta i 
gceantar faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch. 860 

Seachtain Áineasa 3 x Imeacht de chuid na Seachtaine Áineasa 120 

Seachtain Spóirt na 
hEorpa 1 x Rith spraoi agus sárthaispeántas BMX 380 

Cláir Éire Folláin 
1 x clár a dhíríonn ar dháileoga & 1 x clár dírithe ar cheantair 
faoi mhíbhuntáiste 1,003 
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Operation 
Transformation 

Tús a chur le Operation Transformation 2018 i gCeatharlach 
le 2 shiúlóid 5 km (Coill na Rátha & Baile Cheatharlach). 
D'fhreastail ionadaithe thar ceann ionad folláine áitiúla chun 
deiseanna a chur chun cinn  350 

Oiliúint chun Snámh 
ar fad Mhíle 

Is tionscnamh é Snámh ar fhad Mhíle eagraithe ag Cumann 
Snámha na hÉireann a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a 
spreagadh chun filleadh ar an linn snámha agus a bheith 
muiníneach sa snámh ar feadh a tsaoil. Chuaigh triúr 
snámhaithe isteach sa chlub snámha agus chríochnaigh siad 
tri-atlan.  50 

Imeacht Snámha le 
haghaidh Míle 

Imeacht Snámh ar fhad Mhíle lenar tugadh deis do 
rannpháirtithe an oiliúint SFAM a uair siad a úsáid agus 
snámh ar fad mhíle. Tháinig rannpháirtithe ó na trí linn 
rannpháirteacha le chéile in aon linn amháin chun páirt a 
ghlacadh ann 47 

Ceardlann Snámha Chlinic teicníce chun réiteach le Snámh ar fad Mhíle. 30 

Ceardlanna de chuid 
Go for Life 

Mar chnuasach ar na Cluichí Go For Life, reáchtáil LSP 
Cheatharlach bloc de thrí sheisiún cleachtaidh i mBaile an 
Choillín agus i linn snámha Labhráis Uí Tuathail.  16 

Cluichí Go for Life Cluichí Go for Life in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 7 

Daily Mile 
Bíonn páistí i ngach aon rang ag rith, ag bogshodar, agus ag 
siúl timpeall na scoile go rialta 200 

Mná sa Spórt, Buggy 
Buddies 

Cleachtadh amuigh faoin aer do mhná a bhfuil leanaí acu.  
12 mná in aghaidh an meánranga, agus dhá rang sa 
tseachtain x 24 seachtaine.  3 x Clár Buggy Buddies (Earrach 
/ Samhradh / Fómhar) 22 

Folláine do Chailíní 

Rinneadh clár seachtainiúil aclaíochta a chomhordú i 
gcomhar le Seirbhísí Óige Réigiúnacha Cheatharlach ag 
giomnáisiam do chailíní 16-19 bliana d'aois. 10 

Blaiseadh den Spórt 
Raicéid do Mhná 

Tugadh deis do mhná leis triail a bhaint as spórt nua i 
dtimpeallacht chairdiúil, neamhiomaíoch. Clár gearr 
blaiseadh / píolótach chun deis a thabhairt do mhná triail a 
bhaint as dhá spórt éagsúla, an scuaise agus an leadóg. 10 

Leadóg do Mhná  
Clár leadóige a thugann deis do spriocghrúpa triail a bhaint 
as spórt nua i dtimpeallacht chairdiúil agus neamhiomaíoch.  12 

Féile Siúil an 
Fhómhair, 
Ceatharlach 

1 x imeacht amuigh faoin spéir de chuid Trail Kids i gClais 
Ghainimh chun tacú le Féile Siúil an Fhómhair, Ceatharlach. 30 

Club 
Ilghníomhaíochta 

Club gníomhaíochta uileghabhálach a chuidíonn cur leis an 
líon deiseanna gníomhaíochta choirp i suíomh club le 
haghaidh aoisghrúpa (3-7 bliana d'aois) nach bhfuil na 
cineálacha deiseanna sin ann, agus feasacht a chruthú ar an 
tábhacht a bhaineann le bunscileanna gluaiseachta a 
fhorbairt i leanaí den aoisghrúpa sin.  130 

Scileanna 
Rothaíochta 

Feabhas a chur ar scileanna rothaíochta leanaí de leibhéil 
chumais éagsúla i dtimpeallacht shábháilte ag IT 
Cheatharlach  10 
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Fitwalk 4 x clár siúil laistigh  34 

Tolg go 5k 

Clár reatha ar chostas íseal atá dírithe ar gach rannpháirtí a 
chumasú leis na scileanna agus an aclaíocht chun rith ar fad 
5 k. Tharla sé seo i dtrí chlub CLG sa cheantar 140 

Cláir Aclaíochta 
Grúpa Operation 
Transformation  

Deiseanna folláine ar chostas íseal a sholáthar tríd an earnáil 
tráchtála áitiúil thar 10 seachtaine. 60 

Cluichí ar an 
bhFaiche 

Reáchtáladh an clár seo thar trí oíche as a chéile. Bhí an clár 
seo dírithe ar leanaí idir 13 agus 16 bliana d'aois i gceantar 
faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch. Níor ghlac aon leanbh 
páirt ar an tríú oíche 18 

An Pheil Shiúlach  

Bhí an clár i gcomhpháirtíocht le FAI Carlow. I dtús báire, le 
haghaidh fir amháin a bhí sé, ach tá sé oscailte do mhná 
chomh maith, tar éis dóibh suim a léiriú ann. Reáchtáladh na 
seisiúin i halla pobail lárnach. 20 

Rith na gConairí  

Imeacht lá amháin de chuid Trail Kids Chlais Ghainimh mar 
chuid d’Fhéile Siúil Fhómhair Cheatharlach. Costas clúdaithe 
ag an gcomhpháirtí - Turasóireacht Cheatharlach. 32 

Clár Sacair don Lucht 
Siúil 

An chéad chlár Sacair don Lucht Siúil i gCeatharlach. Oiliúint 
sheachtainiúil agus blitz deiridh in aghaidh fhoireann sacair 
lucht siúil Chill Chainnigh. 26 

Ceardlanna Siúlóide 

2 x ceardlann Walk the Walk curtha ar fáil thar ceann Get 
Ireland Walking sa tréimhse ag druidim isteach le Lá 
Náisiúnta Siúlóide, an 30 Meán Fómhair.  6 

An tImeascadh trí 
Ghníomhaíochtaí 
Spóirt 

Oifigeach Forbartha CSDO agus FAI ag obair i gcomhar leis 
an Oifigeach Athlonnaithe ag Ionad Seirbhísí Pobail Naomh 
Caitríona chun na dídeanaithe atá ag teacht isteach sa 
phobal a chomhtháthú trí spórt agus trí ghníomhaíocht 
choirp.  Plean i bhfeidhm agus atreoruithe déanta. 20 

Clár Tacaíochta 
Scoile PWD Tacaíodh le 4 x scoil  1004 

Marcaíocht Capall 
(Ionad Eachaíochta 
Doyles, Ráth Bhile) Ranganna marcaíochta capall gach seachtain 23 

Campa Marcaíochta 
Capall 3 champa lá marcaíochta capall 7 

Campa 
Ilghníomhaíochta na 
Cásca  

1 x campa 2 lá 
24 

Campa 
Ilghníomhaíochta 
Samhraidh (IT 
Cheatharlach) 

Campa ilghníomhaíochta 4 lá do leanaí a bhfuil riachtanais 
bhreise acu 

11 

Neart & Atmaisféar 
do dhéagóirí i 
gCathaoir Rothaí (IT 
Cheatharlach) 

Ag obair i gcomhar leis an IWA & fisiteiripeoir chun neart an 
choirp uachtair a thógáil le meáchain & bannaí do dhéagóirí 
i gcathaoireacha rothaí, ag úsáid seomra in IT Cheatharlach 
leis an traenálaí pearsanta Sarah Alcock. 9 
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Grúpa Gailf 1 (Ian 
Kerr, Ionad Gailf 
Cheatharlach) 

Is féidir gailf a úsáid le haghaidh áineasa agus 
athshlánúcháin araon, cuidíonn sé le feabhas a chur leis an 
gcothromaíocht, leis an gcomhordú, le neart matáin agus 
raon de gluaiseachta ailt éagsúla.  Chomh maith leis sin, 
timpeallacht suaimhneach is í chun casadh ar dhaoine. 24 

Grúpa Gailf 2 (Ian 
Kerr, Ionad Gailf 
Cheatharlach) 

Seisiúin gailf sheachtainiúla do leanaí a bhfuil riachtanais 
bhreise acu 11 

Campa Foghlama 
Rothaíochta Mí Iúil 
(Coláiste Naomh 
Pádraig) 3 x seisiún i gcomhar le Cycling Ireland (cumais mheasctha) 27 

Campa Foghlama 
Rothaíochta Mí 
Lúnasa (Coláiste 
Naomh Pádraig) 

Campa Foghlama chun Rothaíochta 3 lá i gcomhar le Cycling 
Ireland (cumais mheasctha) 10 

Campa Foghlama 
Rothaíochta Mí 
Dheireadh Fómhair 
(Coláiste Naomh 
Pádraig) 

Campa Foghlama chun Rothaíochta 3 lá i gcomhar le Cycling 
Ireland (cumais mheasctha) 18 

Rugbaí Leaiste (RFC 
Cheatharlach) 

Club rugbaí riachtanais bhreise curtha i mbun.  Bíonn 
seisiúin sheachtainiúla ar siúl le linn shéasúr an chlub 3 

Cadhcáil Clár 
Seaschéaslóireachta 
do Dhaoine Fásta 

2 lá spórt uisce do 3 ionad aosach in ionad Delta 
Cheatharlach, i BEAM & in Ionad Cairdeas. 45 

Mol Eachtraíochta 
Allamuigh Uirbeach 
Bhaile Cheatharlach 

1 x Parkrun Bhaile Cheatharlach curtha i mbun agus 3 x 
imeacht tacaithe chun parkrun a chur chun cinn.  Bunaíodh 
Coiste Mol Gníomhaíochta Uirbí.  Dréacht-téarmaí tagartha 
ullmhaithe.  Anailís ar riachtanais oiliúna á déanamh.  
Tuarascála ar úsáid áineasa féideartha Abhainn na Bearú 
críochnaithe ag Humphrey Murphy ILC.  Anailís ar 
riachtanais forbartha Clubanna ar siúl.  1 x féile spóirt uisce 
thar thréimhse 4 seachtaine i mí Lúnasa agus 380 
rannpháirtí ann.  2 x grúpa spóirt uisce do dhaoine le 
riachtanais bhreise eagraithe.  Anailís ar riachtanais 
trealaimh críochnaithe agus deontais chaipitil dáilte.  Páirc 
Bhaile Cheatharlach mapáilte le haghaidh buanchúrsa 
treodóireachta.  Tacaíodh le bunú Club Triathlon 
Cheatharlach mar chlub nua atá nasctha leis an tionscnamh 
seo.  2 x campa foghlama conas an rothaíocht a dhéanamh 
eagraithe le bheith nasctha leis an gclár seo.  Tús curtha le 
hobair a dhéanamh le Seirbhísí Óige agus le meánscoileanna 
áitiúla ar chlár ceannaireachta sa spórt uisce atá nasctha leis 
an tionscnamh seo. 2,320 
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Clár Treodóireachta 

Forbairt ar 3 x suíomh treodóireachta buana ag Garrán 
Duckett, Páirc Bhaile Cheatharlach agus Coill na Rátha.  
Éascaíocht a dhéanamh ar 2 imeacht treodóireachta.  Ag 
obair i gcomhpháirtíocht le meánscoileanna chun oiliúint 
agus imeachtaí treodóireachta a éascú 40 

Clár den Mhór-
Eachtrannacht 
Lasmuigh don 
Teaghlach 

7 x imeacht, I x Leabhrán faoi Dhúshláin Taiscéalaíochta 
Teaghlaigh, 1 x feachtas sna meán sóisialta, 1 x lógó agus 
dearadh brandála don chlár 1,024 

Blaiseadh den Spórt 
Raicéid 

Campa dhá lá ina mbíonn seisiúin tosaigh sa scuaise, sa 
leadóg agus sa bhadmantan. Bhí deis ag rannpháirtithe triail 
a bhaint as na trí spórt sin le linn an dá lá.  Níor imir formhór 
na rannpháirtithe na spóirt seo roimhe seo  12 

Tacaíocht do 
Scoileanna 
Gníomhacha                  
(CSDO + SIDO) 

Bailíodh agus seachadadh liosta acmhainní agus liosta 
deiseanna cláir do 45 bunscoil agus 13 meánscoil - gach 
bunscoil agus meánscoil i gCeatharlach ag tairiscint réimse 
leathan gníomhaíochtaí coirp. Thug LSP Cheatharlach cuairt 
ar bhunscoileanna chun seisiúin ilbhlais spóirt a 
sheachadadh d'fhonn an oiliúint múinteoirí a chur chun 
cinn. Bhí éagsúlacht sna seisiúin seo idir blasanna spóirt 
ilghníomhaíochta agus seisiúin rothar cóimheá. 300 

Rothair Cóimheá sna 
Réamhscoileanna 

Seachadadh seisiúin rothar cóimheá do 6 réamhscoil. 
Fágadh na rothair cóimheá sna scoileanna ar feadh míosa. 
Áirítear leis an tacaíocht do mhúinteoirí 120 

Rothair Cóimheá na 
mBunscoileanna 

Seachadadh seisiúin rothar cóimheá do 2 bhunscoil. Fágadh 
na rothair cóimheá sna scoileanna ar feadh míosa.  Áirítear 
an tacaíocht do mhúinteoirí leis 70 

Tacaíocht Chláir 
Gníomhaigh 
Réamhscolaíochta Chabhraigh LSP Cheatharlach le 1 x lá spóirt réamhscoile. 29 

Clár Ginearálta 
Tacaíochta Scoile 

Tacaíodh le Scoil na nAingeal Naofa - do leanaí a bhfuil 
riachtanais bhreise acu - le campa samhraidh a phleanáil 
agus a sheachadadh 20 

Tacú le clubanna, 
scoileanna agus 
grúpaí pobail chun 
seisiúin 
ghníomhaíochta 
coirp a chur ar fáil 
do dhaoine a bhfuil 
riachtanais bhreise 
acu 

Tacaíodh le bunú ranganna gníomhaíochta seachtainiúla do 
pháistí le riachtanais bhreise sna healaíona comhraic ag Club 
Jiu Jitsu an 10th Planet, Ceatharlach.  Tugadh tacaíocht leis 
an ríomh-aclaíocht chun ranganna damhsa seachtainiúla a 
bhunú do pháistí a bhfuil riachtanais bhreise acu. 17 

Líon Iomlán na 
Rannpháirtithe 2018   10,011 
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FOIREANN IONCHUIMSITHEACH CHEATHARLACH DON CHOMÁRTAS IONCHUIMSITHEACH RUGBAÍ 
LEAISTE 2018 

Súil Ghéar ar … Mhol Eachtraíochta Allamuigh Cheatharlach 
Déanfaidh tionscnamh Mhol Eachtraíochta Allamuigh Cheatharlach 
iarracht rannpháirtíocht i ngníomhaíocht choirp a uasmhéadú agus an 
pobal áitiúil, go háirithe daoine óga atá i mbaol agus daoine a bhfuil cónaí 
orthu i gceantair faoi mhíbhuntáiste, a fhostú. Tríd an tionscnamh 
déanfaidh LSP Cheatharlach an cumas sa spóirt eachtraíochta amuigh 
faoin aer a fhorbairt; a cheannaireacht phobail a chur chun cinn; 
deiseanna a chruthú chun an óige a chur i mbaol tríd an spórt amuigh 
faoin aer; agus raon de dheiseanna spóirt a thairiscint agus gach aon 
chomhpháirtí cuí agus na príomhpháirtithe leasmhara uile a thabhairt le 
chéile.  Bunaíodh grúpa stiúrtha leis na príomhpháirtithe leasmhara 
tionscadail chun maoirseacht a dhéanamh ar an bpleanáil, ar chur i 
bhfeidhm agus ar mheastóireacht na ngnéithe éagsúla den tionscnamh 
eachtraíochta allamuigh seo agus déanfar é a chur in oiriúint do 
riachtanais na rannpháirtithe óga 'i mbaol' mar a shainaithnítear trí 
chomhairliúchán le comhghníomhaireacht ceannaireachta Seirbhísí Óige 
Réigiúnacha Cheatharlach. 

 



142 

 

 
 

SEISIÚIN IONCHUIMSITHEACHA SPÓRT UISCE ALLAMUIGH EAGRAITHE DON IONAD BEAM I MUINE 
BHEAG AGUS DON IONAD DELTA I gCEATHARLACH  AG KAYAKÁIL DÉ hAOINE AN 7 MEÁN FÓMHAIR 

AGUS AG BORD LEAPADÁIL DÉ HAOINE AN 28 MEÁN FÓMHAIR, 2018. 
 
 
 

Tá Páirc Bhaile Cheatharlach suite i gceantar RAPID na Gráige.  Téann cúrsa 
Abhainn na Bearuithe taobh le Páirc Bhaile Cheatharlach.  Aithníonn Oifig na 
gCosán Náisiúnta é mar “Bhealach Slímharcáilte” náisiúnta agus áirítear í mar 
cheann de na himeachtaí is fearr in Éirinn a dtairgeann deiseanna siúil cothroma 
den scoth, anuas ar na deiseanna chun gníomhaíochtaí uiscebhunaithe a 
chuirtear ar fáil ann.  Áirítear leis an mbonneagar spóirt uisce atá ann cheana 
féin i bPáirc an Bhaile: pontúin; sleamhnán; agus céimeanna isteach san 
abhainn.  Tá Club Rásaíochta Cheatharlach suite ar thaobh amháin agus tá Club 
Bád Cheatharlach Dragon suite ar an taobh eile.  Leis na háiseanna seo, cuirtear 
rochtain iontach ar fáil ar an abhainn agus soláthraítear leo spásanna glasa 
fairsinge, ach ní úsáidtear iad a dóthain.  Tá gá le suíomh lárnach inar féidir le 
daoine teacht ar ghníomhaíochtaí lasmuigh/eachtraíochta.  Níl Ionad Oideachais 
Allamuigh i gCeatharlach faoi láthair agus tá deiseanna teoranta ann chun 
rochtain a fháil ar oiliúint cheannaireachta le haghaidh spóirt faoin amuigh aer.  
Bainfear úsáid as Tionscnamh Eachtraíochta Allamuigh Uirbeach Cheatharlach 
mar uirlis chun oibriú leis an ‘óige i mbaol’ agus le daoine atá ina gcónaí i 
gceantair RAPID atá faoi mhíbhuntáiste.  Forbraíodh tionscnamh píolótach in 
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2017 agus mar chuid den scéim phíolótach tiomsaíodh iniúchadh ar chlubanna 
spóirt agus eachtraíochta faoin aer agus ar oibritheoirí.  Bunaíodh coiste stiúrtha 
agus áiríodh air ionadaithe ó Sheirbhísí Óige Réigiúnacha Cheatharlach, ó 
Chomhairle Chontae Cheatharlach, ó Uiscebhealaí Éireann agus ón LSP.  
Reáchtáladh ceardlann a d'éascaigh Humphrey Murphy ag scrúdú ar 
indéantacht fhorbairt an mhol eachtraíochta amuigh faoin aer (féach an 
doiciméad faoi iamh), agus forbraíodh agus seachadadh clár gníomhaíochtaí 
ceithre seachtaine i gcomhpháirtíocht le príomhpháirtithe leasmhara.  Tá an 
tionscnamh seo ailínithe le pleananna forbartha náisiúnta agus áitiúla. 

 
 

CLUB BÁID DRAGON CHEATHARLACH, BALL DE CHUID AN MHOL EACHTRAÍOCHTA LASMUIGH 

Baill de Chuid Ghrúpa Oibre Mhol Eachtraíochta Allamuigh 

Cheatharlach 

  Ainm an Chlub/an Ghrúpa 
Ainm 
Teagmhála Ról sa Chlub 

  Ceadaithe     

1 Iascaireacht Phobail Cheatharlach Sean Jones Cisteoir 

2 Club Bád Dragon Cheatharlach 
Fiona 
Burke Cathaoirleach 

3 

Club Spóirt Fo-Uisce agus Uisce Cheatharlach agus 
na Gráinse 

Oliver 
Byrne Cathaoirleach  

4 Club Rothaíochta Bóthair Cheatharlach John Walsh Cathaoirleach 

5 Club Rámhaíochta Cheatharlach Sean Jones Captaen 

6 Park Run Bhaile Cheatharlach 
Lisa 
Kennedy Stiúrthóir Comhócáide 

7 Club Trí-Atlan Cheatharlach David Kidd Cathaoirleach 

8 Sábháilteacht Uisce Cheatharlach 
Mary 
Foster Cathaoirleach 

9 Tionscadal Forbartha Spóirt Óige Cheatharlach 
Karen 
Mullins Oibrí Forbartha Spóirt 

10 Cumann Snámha Naomh Fiacc Mike Ryan Rúnaí Masters 
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Bunaíodh Coiste Mol Eachtraíochta Allamuigh Bhaile Cheatharlach agus 
táthar i mbun teacht ar chomhaontú maidir lena dtéarmaí tagartha agus 
a ngníomhartha gearrthéarmacha agus fadtéarmacha.  Tá tús curtha leis 
an bpróiseas earcaíochta do Chomhordaitheoir an Mhoil agus is é seo an 
príomhthiomána chun an Mol a bhogadh ar aghaidh go dtí an chéad chéim 
eile de na gníomhartha.  Is é an phríomhbhéim do Chomhordaitheoir an 
Mhoil ná cláir oiliúna an Cheannaire Spóirt Lasmuigh agus Áineasa 
Lasmuigh a fhorbairt.  Ina theannta sin, oibreoidh Comhordaitheoir an 
Mhoil le Seirbhísí Óige Réigiúnacha Cheatharlach agus le meánscoileanna 
áitiúla chun cláir rannpháirtíochta a fhorbairt.  Oibreoidh Coiste Stiúrtha 
an Mhoil agus Comhordaitheoir an Mhoil as láimh a chéile chun féilire 
d’imeachtaí agus gníomhaíochtaí áineasa lasmuigh a fhorbairt don 
Samhradh 2019.  Cuirfidh Comhordaitheoir an Mhoil na gníomhartha 
taighde agus forbartha i bhfeidhm freisin, lena n-áirítear dul i mbun 
comhairle le comhairleoir taighde chun riachtanais a mheasúnú agus 
plean a fhorbairt agus chun an gníomh a chur chun cinn maidir le saoráid 
thógtha don spórt uisce a dhaingniú i bPáirc Bhaile Cheatharlach. 
 

 

Mol Eachtraíochta Lasmuigh, Ceatharlach  

Leithdháiltí Cistithe Caipitil, Mí na Nollag 2018 

  Ainm an Chlub/Grúpa Tuairisc 
Méid 
Leithdháilte 

  Faofa     

1 

Iascaireacht Pobail 
Cheatharlach  Trealamh Iascaireachta 750 

2 Club Báid Dragain Cheatharlach 
Cúrsaí Oiliúna, Fógraíocht & 
Promóisean 2,950 

3 

Club Spóirt Uisce agus Fo-Uisce 
na Gráige, Ceatharlach 

Cadhcanna, Canúnna, Seaicéid Tarrthála 
& Clogaid 2,950 

4 

Club Rothaíochta Bóthair 
Cheatharlach 

2 rothar, clogaid, mitíní rothaíochta, 
tiúba, soilse tosaigh & soilse deiridh, 
turbatraenálaithe, bileoga promóisin, 
trealamh glantacháin & seastán rothair 2,950 

5 

Club Rámhaíochta 
Cheatharlach 

Scull Rámhaíochta Filippi, mata oiliúna 
X 12 agus Binse Aclaíochta Cabhlach 2,950 

6 Rith Páirce Cheatharlach 

Seid stórála, uath-dhífhibrileoir 
seachtrach, glais fraincín, bord infhillte 
agus comharthaí adhmaid 1,540 
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7 Club Trí-atlan Cheatharlach 

Trealamh sábháilteachta snámha faoin 
aer, cadhc, veist tarrthála, slacán, mála 
caithimh, baoi snámha. Trealamh 
traenála - rothair, cultacha uisce, 
clogaid, soilse, turbatraenálaithe. 
Seaiceáid sho-fheicthe agus fearas 
garchabhrach. Trealamh traenála maidir 
leis an Rith - Cóin, liathróidí lúith, 
liathróidí aclaíochta, mataí agus bandaí 
friotaíochta. 2,950 

8 

Sábháilteacht Uisce 
Cheatharlach 

2 x céimeanna chun rochtain níos éasca 
a fháil ar an uisce i Muine Bheag 

Deontas 
iarchurtha 
go 2019  

9 

Tionscadal Forbartha Spórt don 
Óige, Ceatharlach 

Pacáiste Clár Seaschéaslóireachta x 2 & 
Clár Seaschéaslóireachta  11.6 

Deontas 
iarchurtha 
go 2019  

10 

Club Snámha Naomh Fiacc / 
Máistrí Cheatharlach 

Céimeanna Rochtana, Cadhc 
Sabháilteachta & Trealaimh, Cóitseáil, 
Baoithe & Marcóirí agus Fearais 
Gharchabhrach 2,950 

  Iomlán   19,990 

        
 

Ghlac 580 duine ar an iomlán páirt i ngníomhaíochtaí sa Mhol Lasmuigh le 
linn 2018.  An líon daoine a ghlac páirt sna gníomhaíochtaí rothaíochta, 
treodóireachta agus spóirt uisce, is léiriú é ar an éileamh agus suim atá ag 
daoine in áineas lasmuigh sa cheantar seo.  Cuireann an t-aiseolas a 
fhaighimid ó rannpháirtithe, ó thuismitheoirí agus ó chúramóirí béim ar 
an ngá atá leis an mbonneagar spóirt lasmuigh a fhorbairt agus a chothú 
chun tuilleadh deiseanna rannpháirtíochta a chur ar fáil.  Áirítear sa 
bhonneagar seo clubanna, grúpaí pobail, eagraíochtaí, soláthraithe 
tráchtála, saoráidí, agus fóntais, chomh maith le hacmhainn an phobail a 
fhorbairt ó thaobh cóitseálaithe, teagascóirí, riarthóirí, deonaigh agus 
gairmithe. 
 
Déanann baill an Mhoil ionadaíocht ar phríomhpháirtithe leasmhara i 
réimse an áineasa lasmuigh, agus eatarthu go léir tá taithí, eolas agus 
cumais den chéad scoth acu chun tacú le gníomhaíochtaí a chur chun 
feidhme agus cláir an Mhoil a fhorbairt.   
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RINNE SEIRBHÍSÍ ÓIGE RÉIGIÚNACHA CHEATHARLACH GNÍOMHAÍOCHTAÍ SPÓIRT UISCE A ÉASCÚ LE HAGHAIDH 

370 DUINE ÓG LE MAOINIÚ Ó CHLÁR AN MHOIL LASMUIGH 2018 

 
Aird Ar .....An Lá Náisiúnta Súgartha 2018  
Reáchtáladh an t-imeacht seo leis an téama ‘25 bliain de cheart an linbh chun 
súgartha a cheiliúradh’.  D’fhreastail breis agus 700 duine ar Lá Náisiúnta 
Súgartha na bliana seo, a rinne Comhpháirtíocht Spóirt Áitiúil Chontae 
Cheatharlach a chomhordú le tacaíocht ó Chomhpháirtíocht Forbartha Chontae 
Cheatharlach.  B’as Bóthar na Tulaí formhór díobh sin. Bhí réimse leathan cluichí 
agus gníomhaíochtaí ar siúl lena n-áirítear ealaín eitleoige, drumadóireacht, 
inséidtigh ollmhóra, tóraíocht taisce, agus ealaín & ceirdeanna a raibh tóir mhór 
orthu go léir. Chuir go leor de na clubanna áitiúla, amhail Éire Óg, Club 
Iománaíochta Setanta, Dolmen Celtic agus club rugbaí Chúige Laighean,  stáisiúin 
gníomhaíochta ar siúl an lá sin. 
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Aird ar ........Féile Siúlóide an Fhómhair, Ceatharlach  
Le tacaíocht ó Chomhpháirtíocht Spórt Áitiúil (CSÁ) Cheatharlach, thug 
Turasóireacht Cheatharlach agus Féile Siúlóide an Fhómhair, Ceatharlach an 
cheardlann lasmuigh Trail Kids go Foraois Chlais Ghainimh. Thug an cheardlann 
spraoiúil seo deis do leanaí blaiseadh a fháil ar reathaíocht chonaire i 
gcomhluadar a gcairde agus a  dteaghlach. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FÉILE SIÚLÓIDE AN FHÓMHAIR, CEATHARLACH - AN tIMEACHT ‘TRAIL KIDS’, FÓMHAR 2018 

Aird ar ......Campaí Ionchuimsitheacha um Scileanna Rothaíochta  
Is é is cuspóir don champa seo ná scileanna agus muinín a thabhairt do leanaí 
agus iad a spreagadh chun a gcéad céimeanna a thógáil ó thaobh na rothaíochta 
de. Bhí teagascóir oillte ó Rothaíocht Éireann i gceannas ar an gcampa, in 
éineacht le 5 teagascóir ón CSÁ atá cáilithe mar theagascóirí ‘sprocket rocket’ 
(creidiúnú Rothaíocht Éireann). Faoi dheireadh na seachtaine, bhí líon i bhfad ba 
mhó leanaí in ann rothaíocht ná mar a rabhthas ag súil leis. Thug Aonad 
Póilíneachta Pobail Cheatharlach tacaíocht don imeacht seo freisin agus ghlac 
baill an Aonad páirt sna gníomhaíochtaí.  Ghlac 89 leanbh ar an iomlán páirt sa 
champa. 
 
‘Ba mhaith liom buíochas a ghabháil duitse agus don fhoireann ar fad as an gcampa iontach 

seo. Bhí sé thar barr ar fad agus lig sé do na leanaí uile foghlaim ar a luas féin leis an 
tacaíocht iomchuí. Maith sibh!’ – Tuismitheoir 
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AG FÉACHAINT AR AGHAIDH GO 2019 

Ag féachaint ar aghaidh go 2019, tá sé ríthábhachtach go leanann an CSÁ de 
naisc a chothú leis na ceanneagraíochtaí rialaithe spóirt chun deiseanna 
rannpháirtíochta a uasmhéadú trínár gClár um Oifigigh Forbartha Spóirt Pobail 
agus Clár Rannpháirtíochta sa Spórt do Dhaoine faoi Mhíchumas. Tá ról 
tábhachtach ag an gComhpháirtíocht Spórt Áitiúil maidir le gníomhaíochtaí faoin 
bPlean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Choirp agus faoin bPlean Geilleagair agus 
Pobail Áitiúil, 2016-2021 a chur i bhfeidhm. Tá CSÁ Cheatharlach i mbun 
comhoibrithe faoi láthair le príomhpháirtithe leasmhara maidir le plean 
straitéiseach Éire Sláintiúil a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don tír ar fad.   

Leanfaidh CSÁ Cheatharlach de rannpháirtíocht i spórt agus gníomhaíocht áitiúil 
a mhéadú trí chonstaicí a shárú agus líon na ndaoine atá rannpháirteach a 
mhéadú chomh maith lena rannpháirteachas a choimeád ar siúl le linn an tsaoil 
ar fad, agus a chinntiú go mbaintear an leas is fearr is féidir as acmhainní áitiúla.  
Tabharfaidh CSÁ Cheatharlach tacaíocht do chultúr a fhorbairt i gContae 
Cheatharlach maidir le gníomhaíocht fhisiciúil a dhéanamh ar chúiseanna 
sláinte agus béim faoi leith a chur ar shiúl, reathaíocht, rothaíocht agus snámh, 
i gcomhréir leis an bPlean Náisiúnta um Ghníomhaíocht Choirp agus pleananna 
forbartha áitiúil. 

Tá an comhoibriú le páirtithe leasmhara agus comhpháirtithe áitiúla ag croí lár 
obair an CSÁ.  Tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt do ról ríthábhachtach 
Chomhairle Contae Cheatharlach maidir leis an CSÁ a fhorbairt agus tacaíocht 
leanúnach a thabhairt dó.  Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, Seirbhísí 
Óige Réigiúnacha Cheatharlach agus Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach tar 
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éis acmhainní suntasacha a chur ar fáil freisin agus ba mhaith linn aitheantas a 
thabhairt don obair iontach a rinne scoileanna, clubanna agus pobail áitiúla 
nuair a cheadaigh siad úsáid a saoráidí agus a gceannairí spóirt, rud a lig dúinn 
ár gcláir ar fad a thabhairt chun críche. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Seirbhís Leabharlainne Chontae Cheatharlach 
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Tuarascáil Bhliantúil  

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Próifíl Seirbhíse: 
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Is gréasán de cheithre bhrainse leabharlainne í Seirbhís Leabharlainne Chomhairle 

Contae Cheatharlach ina dtagann daoine de gach aois le chéile go héasca ar thóir an 

eolais, na faisnéise agus phléisiúr an tsaoil. Cuireann leabharlanna i gCeatharlach 

seirbhís mhóréilimh ar fáil le rochtain neamhchlaonta nach bhfuil a leithéid eile ann a 

chur ar fáil ar eolas, faisnéisc cruthaitheacht agus cultúr. Bhí an-éileamh ar Sheirbhís 

Leabharlainne Chomhairle Chontae Cheatharlach arís in 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá ceithre bhrainse leabharlainne ag Seirbhís Leabharlainne Chontae Cheatharlach, 

sna pobail seo a leanas: Baile Cheatharlach, An Bhuiríos, An Tulach agus Muine 

Bheag.  Bhí na huaireanta oscailte mar an gcéanna in 2018 ag 124 in aghaidh na 

seachtaine, lena n-áirítear oícheanta déanacha agus oscailt Dé Sathairn.  Tugann 

ranna riaracháin cheanncheathrú na leabharlainne tacaíocht do na brainsí 

leabharlainne, as a bhfeidhmíonn an tSeirbhís Staidéir Áitiúil agus an tSeirbhís 

Ginealais freisin. Bíonn an tSeirbhís Staidéir Áitiúil ar oscailt don phobal 35 uair a 

chloig sa tseachtain. Bíonn Ginealeolaí speisialaithe ar fáil trí choinne dhá lá sa 

tseachtain, trí chomhaontú comhpháirtíochta le Cumann na hÉireann um Stair 

Theaghlach.  

Oibríonn Seirbhís Leabharlainne Cheatharlach go comhoibríoch le réimse 

eagraíochtaí áitiúla agus náisiúnta a chabhraíonn leis an leabharlann é féin a chur 

chun cinn mar spás lárnach don phobal. In 2018, lean an tSeirbhís Leabharlainne ar 

aghaidh leis an gcur chuige comhoibríoch sin lena chinntiú gur spás sóisialta agus 

ilghnéitheach go chách é an leabharlann. 
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An Straitéis Náisiúnta Nua 
I mí Iúil 2018, foilsíodh straitéis náisiúnta nua 5 bliana maidir le leabharlanna. Leis an teideal 

Ár Leabharlanna Poiblí 2022: pobail a spreagadh, a cheangal agus a chumasú, 

aithnítear sa straitéis gur “ionaid tharraingteacha fháilteacha iad leabharlanna poiblí, 

áiteanna inar féidir le gach ball den phobal eolas, smaointe agus faisnéis a fháil agus 

áiteanna inar féidir leo machnamh agus caidreamh a dhéanamh agus foghlaim”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhí Pat Delaney, Stiúrthóir Seirbhísí agus John Shortall, Leabharlannaí Gníomhach 

an Chontae i láthair ag seoladh na straitéise náisiúnta leabharlainne nua ar an 14 

Meitheamh sa leabharlann an DLR Lexicon. Ba é Michael Ring TD, an tAire Forbartha 

Tuaithe & Pobail a sheol an straitéis.   

I measc na n-aidhmeanna in Ár Leabharlanna Poiblí 2022, tá: 

• Ionaid atá geal, tarraingteach, ilchuspóireach agus cathrach a chur ar fáil 

• Leabharlanna atá ag fás agus ag forbairt i gcónaí agus a bhfanann ábhartha leis an tsaoil  

• Seirbhís leabharlainne poiblí saor in aisce 

• Tacaíocht a thabhairt don bhfoireann chun a gcuid scileanna agus muinín a fhorbairt go 

leanúnach trí leas a bhaint as clár forbartha foirne  
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• Foireann a dhéanann idirchaidreamh agus teagmháil leis an bpobal  

• Acmhainní breise chun foirgnimh leabharlainne a athrú ó bhonn chun a bheith ina n-ionaid 

solúbtha, ilchuspóireacha cathracha.  

• Foirgnimh leabharlainne atá ar an bhfód cheana féin a bharrfheabhsú, a leagan amach a 

athbhreithniú, ionaid foghlama digití agus ionaid cruinnithe a athnuachan agus a chur ar 

fáil    

• Uaireanta oscailte níos faide a sholáthar, lena n-áirítear Mo Leabharlann Oscailte a leathnú 

go 100 brainse   

Promóisean agus Margaíocht 
I rith 2018, leanadh leis an tseirbhís leabharlainne a chur chun cinn trí idirchaidreamh 

gníomhach ar líne, gné-ailt sna nuachtáin Carlow Nationalist agus Leinster Times 

agus sa litríocht clóite, agus tráchtanna ar an stáisiún raidió KCLR ar bhonn rialta. 

Cuireadh scannán nua promóisin maidir le Seirbhís Leabharlainne Chontae 

Cheatharlach i láthair do na Baill Thofa agus an Fhoireann Bainistíochta ag an 

gCruinniú de chuid na Comhairle Contae i mí an Mhárta. Ón am a eisíodh é, léiríodh 

an scannán ar Leathanach Cultúir RTÉ(https://www.rte.ie/culture/2018/0323/949662-

watch-the-magic-of-irelands-libraries/) Club Leabhar Rick O’Shea agus féachadh air 

breis agus 13,000 uair ar Leathanach Facebook Leabharlann Cheatharlach. Is féidir 

féachaint ar an scannán seo ar líne ar Leathanach Facebook na Leabharlainne nó ar 

an gcainéal YouTube seo: https://www.youtube.com/watch?v=GFf0wPn5b5Q  

Ag deireadh na bliana, bhí 2,641 IS MAITH LIOM ar Leathanach Facebook na 

Leabharlainne agus bhí 2,560 leantóir ag Leathanach Twitter na Leabharlainne.  

Maoiniú Seachtrach 

 Fógraíodh maoiniú chun leabharlanna poiblí a bhunú mar ionaid foghlama digití 

agus cumasóirí seirbhísí digiteacha i mí Mheán Fómhair agus fuair Seirbhís 

Leabharlainne Chontae Cheatharlach ceadú le haghaidh €82,203 i gcúnamh 

deontais Roinne. Le cistiú comhfhreagrach 25% ó Chomhairle Contae 

Cheatharlach, caitheadh €109,604 ar fad ar bhonneagar TFC na seirbhíse. 

Rinneadh infheistíocht i ríomhairí glúine, scáileáin idirghníomhacha Samsung 

Flip, stáisiún nasctha féin-seirbhíse le haghaidh taibléad ar a dtugtar Hublet, 

ríomhairí pearsanta cluichíochta agus fearas cinn VR.  

 Fuair Seirbhís Leabharlainne Chontae Cheatharlach 75% maoiniú ar fiú 

€6,412.50 ó Ghréasán Ceoil na hÉireann i dtreo pianó ingearach a cheannach 

le haghaidh Sheomra Shaw agus na Lárleabharlainne. Táthar ag súil go n-

úsáidfear an pianó go príomha le haghaidh léirithe ag mic léinn áitiúla, Coláiste 

Ceoil Cheatharlach, agus grúpaí ceoil agus daoine eile i gCeatharlach. 

https://www.rte.ie/culture/2018/0323/949662-watch-the-magic-of-irelands-libraries/
https://www.rte.ie/culture/2018/0323/949662-watch-the-magic-of-irelands-libraries/
https://www.youtube.com/watch?v=GFf0wPn5b5Q
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2. Léitheoireacht agus Litearthacht: 
Cnuasach na Leabharlainne 
Faoi láthair, tá breis agus 177,000 earra i Cnuasach na Leabharlainne i ndiaidh 7,414 

earra nua a chur leis in 2018, lena n-áirítear: 

• 1,363 - Ficsean do Dhaoine Fásta 

• 1,482 - Neamhfhicsean do Dhaoine Fásta 

• 3,645 - Leabhair do Leanaí 

• 924 - Ábhar Closamhairc  

Cinntítear le hinfheistíocht bhliantúil rialta go mbíonn cnuasach  na leabharlainne suas 

chun dáta agus ábhartha do riachtanais na n-úsáideoirí. In 2018 ba é €90,000 buiséad 

na leabhar le €10,000 breise i gCiste Rochtana na Leabhar. Eisíodh 173,241 earra in 

2018, líon a léiríonn an leas iontach a bhaineann muintir Cheatharlach as an 

gcnuasach. 

Baineann go leor daoine tairbhe as infheistíocht i gcnuasaigh ar leith agus ligeann an 

infheistíocht sin don tseirbhís díriú ar ghrúpaí ar leith agus úsáid na leabharlann a 

spreagadh agus a mhéadú.  Le maoiniú Roinne, rinneadh breis infheistíochta in 2018 

i gcnuasach na Leanaí chun tacú leis an Clár Right to Read agus leis an gClár Éire 
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Sláintiúil.  Leanadh le ábhar Éireannach agus ábhar a foilsítear go háitiúil a cheannach 

i rith na bliana. 

Right to Read 
Is éard ata i Right to Read ná clár tacaíochta agus forbartha 

litearthachta ar fud Chontae Cheatharlach. Is í an tSeirbhís 

Leabharlainne an phríomhghníomhaireacht agus oibríonn 

Leabharlannaí an Chontae agus Comhordaitheoir an Chlár le 

chéile chun an clár a thabhairt i gcrích.  

D’oibrigh comhordaitheoir Right to Read leis an nGréasán áitiúil 

chun Plean Gníomhaíochta Chomhairle Contae Cheatharlach um 

Litearthacht a fhorbairt agus is ar Leanaí agus Teaghlaigh a bhí an 

Plean dírithe le haghaidh 2018. 

• I measc na ngníomhaíochtaí a tugadh chun críche i rith na bliana, 

tá:  

• An clár CLASS a phíolótú i mbunscoileanna áitiúla – is clár 

bunaithe ar an gcuraclam Aistear  é CLASS 

• An clár Storytime Fun a phíolótú – tionscnamh scéalaíochta i naíonraí áitiúla 

• Club Secret Ninja - clár iarscoile le haghaidh 30 leanbh i leabharlann na Tulaí 

• Ceardlann Inaitheanta do thuismitheoirí um Fhorbairt Léitheoireachta agus 

Foghlaim Teaghlaigh  

• Clár píolótach iarscoile le haghaidh déagóirí sa Vault 

• Tacaíocht don Dúshlán na dTaiscéalaithe Teaghlaigh arna eagrú ag 

Comhpháirtíocht Spórt Cheatharlach 

• An clár a chur chun cinn ag imeachtaí áitiúla 

• Cnuasaigh nua a thabhairt isteach agus cnuasaigh reatha a fhorbairt, lena n-áirítear 

cnuasaigh a bhaineann le: Forbairt Léitheoireachta, Éagsúlacht, an Ghaeilge, an 

Dátheangachas agus Tuismitheoireacht 

• Ar an 20 Márta, thug Patricia Nolan, Comhaordaitheoir Right to Read, agus Fiona 

O’Toole, Comhordaitheoir Imeachtaí Leabharlainne, cur i láthair do 80 duine maidir 

le hAm Scéalaíochta a chur chun cinn i Seirbhís Leabharlainne Chontae 

Cheatharlach sa Ghníomhaireachta Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) mar chuid 
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den lá oiliúna Spring into Storytime a reáchtáladh le haghaidh foireann leabharlainne 

ar fud an chontae. 
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3. Foghlaim agus Eolas: 
 

Work Matters 
Tá Leabharlann Chontae Cheatharlach páirteach sa chlár Work Matters ó bhí 2015 

ann. Is clár náisiúnta anois ina gcuireann leabharlanna poiblí uile in Éirinn seirbhísí 

tacaíochta gnó agus oibre ar fáil. 

Seo cuid de na seirbhísí atá ina gcuid de Work Matters: 

• Ballraíocht saor in aisce 

• Treoir agus cabhair ó thaobh taighde de 

• Leabhair, irisí, tuarascálacha agus fothaí sreinge a bhaineann le cúrsaí gnó agus 

fostaíochta 

• Ríomhleabhair, ríomh-chlosleabhair agus ríomh-irisleabhair 

• Ríomhairí pearsanta agus rochtain Idirlín 

• Spás ar leith le haghaidh cruinnithe, staidéir agus taighde 

• Foghlaim ar líne agus seirbhísí le rochtain ar bhreis agus 500 cúrsa 

ríomhfhoghlama 

• Priontáil, scanadh agus fótachóipeáil 

• Ceardlanna, cuir i láthair agus deiseanna líonraithe 

• Foghlaim teangacha 

Sláinte agus Folláine 
Is tionscnamh náisiúnta é Éire Shláintiúil i do Leabharlann a fhéachann le daoine a 

spreagadh chun roghanna dearfacha a dhéanamh chun a sláinte fhisiciúil agus 

mheabhrach a fheabhsú, agus tacaíocht agus eolas a chur ar fáil freisin chun cabhrú 

le daoine roghanna níos sláintiúla a dhéanamh. 

Tá Seirbhís Leabharlainne Cheatharlach páirteach sa tionscnamh agus mar chuid den 

chlár, cuirtear eolas cuimsitheach ar fáil i ngach brainse maidir le cúrsaí sláinte, le 

leabhair, ríomhleabhair, ábhar closamharc agus ríomh-irisleabhair a bhaineann lena 

leithéid agus itheachán sláintiúil, aosú dearfach, sláinte agus folláine leanaí. 
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I dteannta é a bheith ina fhoinse luachmhar laistigh den phobal le haghaidh eolas a 

bhaineann leis an tsláinte, beidh clár imeachtaí agus cainteanna saor in aisce ar siúl 

ar fud ghréasán leabharlainne an chontae.  Reáchtáladh imeachtaí cheana féin amhail 

“Tips for a happy healthy Christmas” arna chur i láthair ag Claire Healy, “Find your 

Voice Workshop” arna chur i láthair ag Ann Moylan agus “Be Well, Feel Well, Eat Well” 

arna chur i láthair ag Evelyn Cronly, Cleachtóir um Chothú agus Aclaíocht. 

Tá an clár Éire Shláintiúil i do Leabharlann á mhaoiniú ag an Roinn Sláinte tríd an 

nGníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúl mar chuid dá  gCreat ‘Éire Sláintiúil’ le 

haghaidh Sláinte agus Folláin feabhsaithe, 2013 – 2025. 
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4. Pobal agus Cultúr: 
 

Imeachtaí agus Clársceidealú 
 

Ar an 8, 9 & 10 Samhain, reáchtáil Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae 

Cheatharlach Comhdháil na Leabharlanna Poiblí de chuid Chumann Leabharlann na 

hÉireann in óstán an Mt. Wolseley, an Tulach, Co. Cheatharlach. Ba é Leading the Way 

to Literacy: Public Libraries Empowering their Communities teideal na Comhdhála agus 

d’fhreastail 150 toscaire ar fad ó leabharlanna poiblí ar fud na hÉireann ar an imeacht 

le linn na 3 lá a bhí sé ar siúl. 

Taispeántais i Seomra George Bernard Shaw le linn na 

bliana: 

Eanáir - Chuir Damien Tallon, Ealaíontóir, a chuid oibre 

nua ar taispeáint - cnuasach uiscedhatha ina léirítear 

ealaín mar lón anama. Bhí an taispeántas ar siúl go dtí an 

13 Eanáir 2018 agus bhí sé ina chuid den chlár Éire 

Shláintiúil i do Leabharlann. 

Feabhra - Ón 5 Feabhra go dtí an 17 Feabhra, chuir Elwira 

Bernaciak Taispeántas Ealaíne ar siúl leis an teideal  

“Reflections of Time” i Seomra Shaw i Leabharlann 

Cheatharlach. Seoladh é Déardaoin an 8 Feabhra. 

Aibreán - Thar tréimhse roinnt míonna ghlac Rang 5 ón scoil Ag Foghlaim Le Chéile 

i gCeatharlach páirt i dtionscadal maidir le Monarcha Siúcra Cheatharlach trí ealaín 

agus scéalta faoi stiúir an Ealaíontóra Lorraine Fenlon. Suiteáladh an taispeántas i 

Lárleabharlann Cheatharlach agus seoladh é ar an 24 Bealtaine chun a bheith ar siúl 

i gcomhthráth le Féile na Bealtaine. Fágadh ar taispeáint é don samhradh ar fad. 

Meitheamh - Cuireadh Taispeántas Ealaíne de chuid Chroma (Pat Grassick agus 

ealaíontóirí eile) ar siúl i Seomra GB Shaw i Lárleabharlann Cheatharlach ón 5-12 

Meitheamh. Seoladh é ar an 5 Meitheamh 2018. Ba imeacht imill é sin d’Fhéile Ealaíon 

Cheatharlach. Cuireadh an taispeántas Critters leis an ealaíontóir Nathan Moran ar 

siúl i Seomra GB Shaw le linn na seachtaine dar chríoch 18 Meitheamh. 

Meán Fómhair - Taispeántas Ealaíne le Damien Tallon faoin teideal Painting Poetry 

ón 3-8 Meán Fómhair 2018 i Seomra GB Shaw i Lárleabharlann Cheatharlach. 

Taispeántas Ealaíne ag an ealaíontóir Olaniyan Oladimeji ón Nigéir ón 18-29 Meán 

Fómhair. Seoladh go hoifigiúil é ar an 21 Meán Fómhair mar chuid de cheiliúradh 

Oíche an Chultúir. 
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Samhain - Reáchtáladh taispeántas ar a dtugtar The Moon Myth & Magic leis an 

ealaíontóir Shahine Ali i Seomra GB Shaw i Lárleabharlann Cheatharlach ón 1-3 

Samhain. Ba fhorléargas é an taispeántas ar mhiotais an domhain, tionchair 

réalteolaíocha agus coincheapa nua maidir leis an ngealach. 

Nollaig - Reáchtáladh taispeántas grianghrafadóireachta ar a dtugtar “The Alternative 

Dimension” leis an ealaíontóir Bernadette Maher  i Seomra GB Shaw i Lárleabharlann 

Cheatharlach ón 26 Samhain go dtí an 5 Nollaig. Bhí Taispeántas Nollag de chuid 

Ghrúpa Ealaíne Ghleann na Bearú ón 6 -13 Nollaig  i Seomra GB Shaw i 

Lárleabharlann Cheatharlach. 

 

Imeachtaí Comhoibríocha: 

 Reáchtáladh Am Scéalaíochta le haghaidh leanaí faoi bhun 6 bliana d'aois gach 

maidin Shathairn i gcomhar le hIonad Deonacha Cheatharlach. 

 Thug Comhpháirtíocht Forbartha Chontae Cheatharlach Teoranta cuairt ar 

Lárleabharlann Cheatharlach chun cainteanna agus cuairt ar na seirbhísí agus 

ar Rannóg na Staidéar Áitiúil a thabhairt gach 3 seachtaine i rith na bliana. 
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 Reáchtáladh Féile na Chéad Coicíse sna leabharlanna uile i rith na chéad 

coicíse de mhí Eanáir ar mhaithe leis an meabhairshláinte dearfach a chur chun 

cinn. 

 Thug John Shortall, Leabharlannaí Gníomhach an Chontae, agus Deirdre 

Condron, Leabharlannaí Sinsearach Feidhmiúcháin cur i láthair agus forléargas 

ar Rannóg na Staidéar Áitiúil: Leabharlanna agus Cartlanna ar an 25 Eanáir 

2018 i gColáiste Cheatharlach, mar chuid den Chúrsa Stair Áitiúil na hÉireann 

a bhí ar siúl i gColáiste Cheatharlach ón 18 Eanáir go dtí an 8 Márta 2018. 

 Dé Máirt 6 Márta agus Dé hAoine 9 Márta, reáchtáladh na ceardlanna “From 

Exam Stress to Exam Success” i Lárleabharlann Cheatharlach le haghaidh mac 

léinn scrúduithe agus a dtuismitheoirí.  Bhí Michael Byrne ar oibrí óige, 

comhairleoir agus síciteiripeoir é ina  éascaitheoir ar na ceardlanna mar chuid 

den chlár Right to Read. 

 Reáchtáladh Spring into Storytime i gcomhar le Leabharlanna Cheatharlach 

gach Aoine i mí Aibreáin ag Ionad Siopadóireachta Fhaiche an Aonaigh le Fiona 

O’Toole, Jenny Flynn agus Christopher Power. 

 Chuir Cumann Meabhairshláinte Cheatharlach  Leabharlann Cheatharlach 

sraith cainteanna ar siúl le linn mhí Aibreáin. 

➢ 10 Aibreán – ‘Getting to grips with Anxiety’ le Carmel McEvoy, 

Síciteiripeoir 

➢ 17 Aibreán – ‘Living with Loss’ le Rita Kelly, M.A. sa Mhéala agus Bás 

➢ 24 Aibreán – ‘Change your Thinking to change your life’ le Alison 

Redmond, Teiripeoir um Theiripe Chognaíoch Iompraíoch 

 Tá tús curtha le hobair ar an tionscadal comhoibríoch idir an tSeirbhís 

Leabharlainne agus Ionad Ealaíne na Dolmaine faoi stiúir Mary Cassidy chun 

píosa ealaíne feidhmiúil a chruthú. Úsáidfear ‘Crann na hIonsparáide’ i 

Lárleabharlann Cheatharlach mar dheasc feidhmiúil, spás léitheoireachta agus 

príomhléiriú ar an ionsparáid agus ar an meabhairshláinte dearfach. 

 Reáchtáladh Ceardlann Bheochana leis an mbeochantóir Rory Conway a bhfuil 

gradaim bronnta air i Leabharlann Cheatharlach ar an 23 Meitheamh 2018 mar 

chuid de Chlár Chruinniú na nÓg. 
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 Reáchtáladh Gymboree le Maggie ar sheisiún ceoil agus spraoi le haghaidh 

Lapadán é i Leabharlann na Tulaí ar an 23 Meitheamh 2018 mar chuid de Chlár 

Chruinniú na nÓg. 

 Reáchtáladh Ceardlann Scríbhneoireachta Scáileáin le Pauric Brennan i 

Leabharlann na Buiríse ar an 23 Meitheamh 2018 mar chuid de Chlár Chruinniú 

na nÓg. 

 Reáchtáladh Ceardlann Chruthaíochta le Dave Lordan i Leabharlann Mhuine 

Bheag ar an 23 Meitheamh 2018 mar chuid de Chlár Chruinniú na nÓg. 

 Reáchtáladh caint dar teideal Lace, Lunch & Lady Harriet le Edmund Joyce Dé 

Domhnaigh an 10 Meitheamh in Ionad Fócais agus Leabharlann na Buiríse. 

 Chuir an Grúpa Tacaíochta Ailse Éist ar siúl i Lárleabharlann Cheatharlach Dé 

Máirt an 25 Meán Fómhair ar 6pm dar teideal Loss and Bereavement a chur 

leis an gclár Éire Shláintiúil i do Leabharlann. 

 D’fhreastail Clodagh Kinsella agus Fiona O’Toole ar an Taispeántas Deonacha 

in Ionad Siopadóireachta Fhaiche an Aonaigh ar an 13 Meán Fómhair, áit ar 

tugadh léiriú ar gach atá ar fáil don phobal agus d’eagraíochta deonacha eile 

trís an tseirbhís leabharlainne. 

 Bhí PenFest, Féile Scríbhneoireachta Cruthaithí ar siúl ón 19-22 Meán Fómhair 

agus is comhoibriú í idir Seirbhís Leabharlainne Chontae Cheatharlach, Oifig 

Ealaíon Chontae Cheatharlach agus Coláiste Cheatharlach, Naomh Phádraig. 

 Rinne Oifig Ealaíon Chontae Cheatharlach Oíche an Chultúir, 2018, a 

chomhordú agus reáchtáladh í ar an 21 Meán Fómhair 2018. I measc na n-

imeachtaí i Leabharlann Contae Cheatharlach, bhí: 

o Seoladh oifigiúil Thaispeántas Ealaíne Olaniyan Oladimeji 

o Ceardlann Greannáin le Declan Pierce ar 4pm. Thug Declan dhá 

cheardlann ní ba luaithe ar an lá sin le Rang 5 i Scoil Muire gan Smál 

agus le Rang 6 i Scoil Náisiúnta Sheanleithghlinne. 

o Thug an ceoltóir agus scríbhneoir amhrán Tadhg Ó Grifín ceadal 

pianó ar 6pm i Seomra George Bernard Shaw.  
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o Thug Scríbhneoirí Leabharlann Cheatharlach léamh ar a bpíosa 

oibre ní ba dhéanaí dar teideal “A season of mists and mellow 

fruitfulness” ar 6.30pm. 

o Reáchtáil Scéalaithe Cheatharlach agus Carlow Little Theatre 

tráthnóna ceoil, filíochta agus dráma i Lárleabharlann Cheatharlach 

ar 7.30pm. 

o Thug an t-údar Joe Campbell léamh nóibhille i Leabharlann Mhuine 

Bheag ar 7.30pm. 

 Osclaíodh Ionad Fócais na Buiríse go hoifigiúil Dé hAoine, an 28 Meán 

Fómhair. Is tionscadal comhoibríoch idir Seirbhís Leabharlainne Chontae 

Cheatharlach, Comhpháirtíocht Forbartha Chontae Cheatharlach agus an 

pobal áitiúil é Ionad Fócais na Buiríse atá lonnaithe san áit a raibh an Tionscadal 

CRISP (Seirbhísí um Eolas Tuaithe Cheatharlach) lonnaithe roimhe sin agus tá 

sé á reáchtáil ag an bpobal ar son an phobail le tacaíocht ón tSeirbhís 

Leabharlainne agus Comhpháirtíocht Forbartha Chontae Cheatharlach. 

 Rinne Jolly O’Rock agus Kehinde Lasaki seisiún speisialta scéalaíochta a 

reáchtáil le haghaidh leanaí ar an 13 Deireadh Fómhair mar chuid d’Fhéile 

Scannán Afracach Cheatharlach. 

 Mar chuid d’Fhéile an Fhómhair, reáchtáladh ceardlanna Gaeilge arna n-éascú 

ag Méadhbh Ní Eadhra i Seomra GB Shaw. Reáchtáladh 3 cheardlann le 

haghaidh Scoil Mhuire gan Smál agus 2 rang ón nGaelscoil ar an 18 Deireadh 

Fómhair.  

 Ar an 30 Deireadh Fómhair, mar chuid de Scarefest 2018, rinne Jean Robertson 

Ceardlann Ceardaíochta Oíche Shamhna a éascú i Lárleabharlann 

Cheatharlach. Cuireadh seisiún Scéalaíocht Oíche Shamhna le Amanda O’Neill 

ar siúl le haghaidh leanaí agus Tales from the Archives le Amanda O’Neill ar 

siúl i ndiaidh an tseisiúin ceardaíochta. 

 Ar an 6 Deireadh Fómhair, mar chuid den Fhéile Mensana, reáchtáladh 

Ceardlann Scéalaíochta Cruthaithí arna éascú ag Jordane Salmon agus Elena 

Potignano, Teiripeoirí Súgartha, i Lárleabharlann Cheatharlach. 

 Ar an 12 Deireadh Fómhair, mar chuid den Fhéile Mensana, reáchtáladh caint 

dar teideal “Recognising and Managing Behaviour and how play therapy can 
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help” arna éascú ag Jordane Salmon agus Elena Potignano, Teiripeoirí 

Súgartha, i Lárleabharlann Cheatharlach. 

 Ar an 12 Deireadh Fómhair, mar chuid den Fhéile Mensana, rinne Barnardo’s 

caint dar teideal “Children’s Emotional Health and Wellbeing” a éascú i 

Lárleabharlann Cheatharlach. 

 Ar an 12 Deireadh Fómhair, mar chuid den Fhéile Mensana, rinne 

Lárleabharlann Cheatharlach caint dar teideal “Understanding Post Traumatic 

Stress” arna éascú Paul Goddard a óstáil. 

 Reáchtáladh an tSeachtain Eolaíochta ón 12-17 agus mar chuid den Fhéile 

Eureka (tionscadal comhoibríoch idir Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach, 

Leabharlann Contae Cheatharlach agus Músaem an Chontae) cuireadh 

comórtas póstaeir  leanaí bunscoile ar taispeáint i Seomra Shaw. Ar an 14 

Samhain, reáchtáladh Ceardlanna Fly Your Kite i Lárleabharlann Cheatharlach 

ar a d’fhreastail dhá ghrúpa ó Rang 2 ó Scoil Náisiúnta Bhinn an Choire agus 

Rang 2 ó Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim Le Chéile Cheatharlach. Ba cheardlann 

deartha eitleoga a bhí i gceist ina bhfuair daltaí deis a n-eitleoga féin a dhearadh 

i dtimpeallacht spraoiúil theagmhálach. 

 Reáchtáil Daltaí Idirbhliana Tráth na gCeist ar a dtugadh Battle of Wits i 

Lárleabharlann Cheatharlach ar an 21 Samhain.  Is fiontar comhoibríoch é idir 

seirbhísí leabharlainne i gCo. Cheatharlach, Co .Chill Chainnigh, Co. Laoise, 

Co. Liatroma, Co. Longfoirt, Co. Ros Comáin, Co. Uíbh Fháilí agus Co. na 

hIarmhí ina dtéann scoileanna lár tíre in iomaíocht le haghaidh an teidil Battle 

of Wits.  Dé Céadaoin an 5 Nollaig, d’fhreastail Fiona O’Toole ar an mBabhta 

Ceannais Réigiúnaigh Battle of Wits i mBaile Átha Luain.  Ba thráth na gceist le 

haghaidh daltaí idirbhliana é arna eagrú idir na leabharlanna in 8 gcontae 

éagsúla. Ghlac an dá fhoireann a bhuaigh an oíche sin, an Cnoc Beag agus 

Scoil Naomh Leo, páirt ar son Chontae Cheatharlach i gcoinne na gcontaetha 

eile sa bhabhta ceannais.  Tháinig daltaí an Chnoic Bhig sa cheathrú háit. 

 Reáchtáladh Seachtain Leabharlanna Éireann ón 26 Samhain go dtí an 2 

Nollaig agus rinne Leabharlann Cheatharlach teagmháil le Leabharlann 

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach lena linn ar na meáin shóisialta maidir 

le dúshláin leabhar éagsúla.   Chomh maith leis sin, d’fhreastail Patricia Nolan, 

Helena Lawlor agus Fiona O’Toole ar Cheardlann na hÁisíneachta Náisiúnta 

Litearthachta d’Aosaigh (NALA) ar an 28 Samhain i mBaile Átha Cliath. 
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 Dé Máirt an 11 Nollaig idir 6pm agus 7pm, tháinig Daidí na Nollag agus na 

Lucharacháin chun bosca poist na Nollag i Leabharlann Mhuine Bheag a 

fholmhú, cuairt a chur gliondar an domhain ar an slua mór leanaí agus 

tuismitheoirí a bhí i láthair. Léig Bean Dhaidí na Nollag scéalta le haghaidh na 

leanaí agus na tuismitheoirí. Ba thionscadal comhoibríoch é idir Leabharlann 

Mhuine Bheag agus Grúpa Feabhsúcháin Mhuine Bheag. 

 Dé Sathairn, an 15 Nollaig, reáchtáladh dhá cheardlann le Daidí na Nollag agus 

na Lucharacháin i Leabharlann Cheatharlach.  Ba thionscadal comhoibríoch é 

idir Seirbhísí Óige Réigiúnacha Cheatharlach agus Seirbhís Leabharlainne 

Cheatharlach.  Rinne Foireann Sheirbhísí Óige Réigiúnacha Cheatharlach 

ceardaíocht leis na leanaí agus bhí am scéalaíochta le Bean Dhaidí na Nollag 

ar siúl i Leabharlann Cheatharlach. 

 

Imeachtaí Scannán, Léirithe agus Ceoil: 

 Déardaoin an 8 Márta, chun Lá Idirnáisiúnta na mBan a chéiliúradh, chuir an 

grúpa amhránaíochta ‘Paprika’ agus mic léinn Choláiste Cheoil Cheatharlach 

roinnt amhrán i láthair i Lárleabharlann  Cheatharlach. 

 Ar an 3 Bealtaine, mar chuid d’Fhéile na Bealtaine, chuir Scéalaithe 

Cheatharlach léiriú speisialta ar siúl i Lárleabharlann Cheatharlach in ómós do 

Jim Nolan, Scéalaí ó Mhíseal.  Chuir muintir agus cairde Jim leis an oíche freisin 
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trí scéalta, dánta agus amháin a léiriú. Ba iontach an oíche a bhí inti agus breis 

agus 100 duine i láthair. 

 Rinne Leabharlann Contae Cheatharlach Féile Scannán Idirnáisiúnta 

Cheatharlach a chomhóstáil idir an 15-17 Samhain. Léiríodh an scannán 

oscailte in Omniplex Cheatharlach ar 15 Samhain agus léiríodh scannáin 

roghnaithe i Lárleabharlann Cheatharlach ar an 16 & 17 Samhain agus bhí 

díospóireachtaí painéil ó stiúrthóirí scannán agus aisteoirí ina gcuid de sin. 

 Déardaoin an 19 Nollaig ar 6.30pm, reáchtáladh Seirbhís bhliantúil Charúil na 

Nollag leis an amhránaí cáiliúil Regina Hanley i Leabharlann na Tulaí. 

Cuireadh leis an tseirbhís leabharlainne le déanaí nuair a ceannaíodh pianó Yamaha 

nua. Gan deontas na Scéime Chaipitil Ceoil 75% ó Ghréasán Ceoil na hÉireann, arna 

maoiniú ag an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an fuílleach a tháinig 

ó Chomhairle Contae Cheatharlach, ní bheadh an deis ann an pianó a cheannach. Tá 

saibhreas iontach ceoil i gCeatharlach agus go dtí seo, ní raibh pianó ar fáil le 

haghaidh ócáidí poiblí. Is iad ceoltóirí atá ar an bhfód cheana féin a úsáidfidh ar dtús 
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é le haghaidh léirithe agus chun tionlacan ceoil a chur ar fáil le linn léirithe agus beidh 

an leabharlann ar fáil freisin mar ionad saor in aisce a bhfuil géarghá leis le haghaidh 

ceadal, ceardlann agus ceolchoirmeacha. Tá sé ina aidhm fhadtéarmach, áfach, 

scoileanna áitiúla, gníomhaireachtaí óige, grúpaí ceoil agus pobail a mhealladh chun 

a bheith páirteach in imeachtaí, agus rochtain a thabhairt do dhaoine i ngach 

aoisghrúpa. 

Imeachtaí Staire agus Oidhreachta: 

 Déardaoin, an 27 Meán Fómhair, thug Christopher Power, ball foirne de chuid 

na Leabharlanna, léacht agus cur i láthair maidir le Cnuasach Jackson 

Leabharlann an Chontae. Rinne Leabharlann Contae Cheatharlach agus 

Cumann Staire agus Seandálaíoch Cheatharlach  comhóstáil ar an imeacht 

seo. 

 Ar an 3 Deireadh Fómhair, rinne Leabharlann na Tulaí seoladh an = DVD 

stairiúil dar teideal ‘A Tullow Story: PJ Duffy Drapery 90+ years Serving the 

People of Tullow and Beyond” a óstáil. 

 Dé Sathairn, an 3 Samhain, reáchtáladh sraith de léachtaí i Leabharlann 

Cheatharlach chun ceiliúradh a dhéanamh ar dheireadh an Chéad Chogaidh 

Domhanda. Áirítear ina measc siúd ról an ghrianghrafadóra in ócáidí a 

chéiliúradh agus obair a dhéanamh le heagraithe searmanais agus 

iarshaighdiúirí i stáit atá ag teacht chun cinn. 

Rinne Seirbhís Leabharlainne 

Chontae Cheatharlach 

gníomhaíochtaí agus imeachtaí 2018 

a chomhordú thar ceann Choiste 

Comórtha Céad Bliain Chomhairle 

Contae Cheatharlach. Dé 

Domhnaigh, an 11 Samhain, 

reáchtáladh an phríomhócáid chun 

comóradh a dhéanamh orthu siúd go 

léir ó Chontae Cheatharlach a throid 

agus a fuair bás sa Chéad Chogadh 

Domhanda ag an gCuimhneachán Uile-Chontae i Leithghlinn an Droichid. An 

Domhnach ina dhiaidh sin, an 18 Samhain, nochtadh plaic ag Halla an Bhaile, 

Ceatharlach i gcuimhne na ndaoine ón mbaile sin a fuair bás sa Chead Chogadh 

Domhanda. 

Imeachtaí Éire Shláintiúil: 
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 Mar chuid den chlár Éire Shláintiúil i do Leabharlann, chuir Evelyn Cronly 

(Cleachtóir um Chothú & Aclaíocht) agus Ann Moylan (Córstiúrthóir & Teiripeoir 

Ceoil) imeachtaí ar siúl sna 4 bhrainse de Leabharlanna Cheatharlach le linn 

na seachtaine 19-23 Feabhra. 

 Mar chuid den chlár Éire Shláintiúil i do Leabharlann, reáchtáladh Ceardlann 

Get Ireland Walking i Leabharlann Mhuine Bheag, Dé Máirt an 25 Meán 

Fómhair ar 11am agus i Leabharlann Cheatharlach, Déardaoin an 27 Meán 

Fómhair ar 11am.  Tharla an t-imeacht seo i gcomhar le Comhpháirtíocht Spóirt 

Chontae Cheatharlach. 

 Dé Sathairn, an 15 Nollaig, rinne Leabharlann Mhuine Bheag seisiúin de 

Scéalta & Ceardaíocht Theiripeacha do leanaí a óstáil. Rinne Elena Potignano, 

Teiripeoir Súgartha, na seisiúin a éascú mar chuid de shraith imeachtaí a bhain 

leis an gclár Éire Shláintiúil i do Leabharlann. 

Imeachtaí Leabharlainne: 
 

 Ar an Déardaoin an 5 Aibreán i Leabharlann Cheatharlach, sheol Grúpa 

Scríbhneoirí Leabharlann Cheatharlach a leabhar “The Library Book”, 

cnuasach dá gcuid oibre. Bhí William Paton, Cathaoirleach Chomhairle Contae 

Cheatharlach i láthair ag an seoladh. 

 Scaipeadh ‘Dánta Póca’ ar dhaoine i ngach brainse de Leabharlanna 

Cheatharlach le haghaidh Lá Éigse Éireann ar an 26 Aibreán 2018. 

 Sheol an Cathaoirleach William Paton an Plean Gníomhaíochta Litearthachta 

Right to Read, arna chomhordú ag Patricia Nolan, ag Leabharlann 

Cheatharlach ar an 16 Bealtaine 2018, i dteannta Albert Smith ón Áisíneacht 
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Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh agus an  Leabharlannaí Gníomhach John 

Shortall. 

 Seoladh an clár comhoibríoch um Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste 

Cheatharlach ar an 15 Bealtaine agus bhí an Leabharlannaí Gníomhach John 

Shortall i láthair ag an imeacht sin. Is tionscnamh iontach é seo idir Oifig Ealaíon 

Cheatharlach agus Coláiste Cheatharlach, Naomh Pádraig, agus beidh 

comhoibriú leis an tseirbhís leabharlainne ina chuid lárnach de sa dá bhliain atá 

romhainn amach. 

 Reáchtáladh Penfest 2018, Féile Scríbhneoireachta Cruthaithí Cheatharlach i 

Lárleabharlann Cheatharlach ón 19-23 Meán Fómhair agus bhí na himeachtaí 

seo a leanas ina gcuid den Fhéile: 

o Seans bualadh leis an Scríbhneoir Cónaithe nua, Peter Murphy i 

Lárleabharlann Cheatharlach, Dé Mairt an 18 Meán Fómhair ar 7pm, i 

gcomhar le hOifig Ealaíon Cheatharlach. 

o Ceardlann Scríbhneoireacht Chruthaitheach le haghaidh Tosaitheoirí le 

Annemaire Ní Churreáin, Dé Céadaoin an 19 Meán Fómhair ón 10.30am 

go 4.30pm. 
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o Clinic do Scríbhneoirí: meantóireacht duine le duine le linn an lae ar an 

Déardaoin an 20 Meán Fómhair le Annemarie Ní Churreáin. 

o Ceardlann Greannán do leanaí le Declan Pierce, ealaíontóir le hoiliúint i 

mbeochan clasaiceach ar an Déardaoin an 20 Meán Fómhair ar 4pm.  

o Ceardlann Scríbhneoireacht Chruthaitheach le haghaidh Tosaitheoirí le  

Lindsay Jane Sedgwick, Dé hAoine an 21 Meán Fómhair ón 11am go 

13.30pm. 

o Caifé na Maidine le painéal Scríbhneoirí Cónaithe, Dé Sathairn an 22 

Meán Fómhair ar 11.30am, áit ar tharla seisiún beomhar  ceisteanna 

agus freagraí. 

 Rinne an t-údar do leanaí Caroline Busher ceardlanna a éascú faoi conas a 

bheith i do scríbhneoir, i ngach brainse leabharlainne i mí Dheireadh Fómhair 

mar chuid d’Fhéile Leabhar na Leanaí, 2018. 

 I ndiaidh dúshláin léitheoireachta Summer Stars 2018, reáchtáladh oíche 

ceiliúrtha in Óstán an Seven Oaks ar an 11 Deireadh Fómhair le haghaidh na 

841 leanbh ar fad a d’fhreastail ar. Rinne Joe Daly, draíodóir na leanaí ó RTÉ 

Junior trí seó ceann i ndiaidh a chéile a éascú chun freastal ar an slua mór agus 

bhi oíche den scoth ag gach duine a bhí ann.  

 Rinne Lárleabharlann Cheatharlach seoladh leabhar a óstáil ar an 16 Deireadh 

Fómhair. Is cnuasach filíochta agus gearrscéalta an leabhar a seoladh, 

“Driftwood” , agus is le Bernie Walsh, Ginealeolaí é. 

 Dé Céadaoin, an 7 Samhain, reáchtáladh The Stolen Bollard Tour i Leabharlann 

na Tulaí; tráthnóna d’fhilíocht agus ficsean ó Éirinn agus ó Mheiriceá le Derek 
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Coyle ó Choláiste Cheatharlach agus Patrick Parks, céimí ón gCeardlann 

Scríbhneoirí in Ollscoil Iowa. 

 Ar an 29 Samhain, d’óstáil Lárleabharlann Cheatharlach seoladh an leabhair 

“The Tunnel” le Sara Donohue. Ba é John McKenna a sheol an leabhar. Is 

scéalta atá lonnaithe sa Dair Ríoga, Muine Bheag atá sa leabhar. 

 

Cartlann an Chontae, an Rannóg Staidéar Áitiúil agus Ginealas 

Tá ciste stairiúil a bhaineann leis an gCnuasach Jackson tugtha do Chartlann 

Contae Cheatharlach. Sna 1970idí, shábháil an dlíodóir Robert Kehoe na páipéir 

uathúla luachmhara seo óna ndiúscairt agus scriosadh. Is mór a chuireann na páipéir 

seo leis na hacmhainní cartlainne atá i gCartlann Contae Ceatharlach cheana féin.  

Ag a n-aistriú, dúirt John Kehoe, garnia Robert, go raibh sé sásta go mbeadh na 

páipéir in áit shábháilte anois ina dtabharfar aire dóibh. Cuimsítear sa chnuasach taifid 

chúirte agus taifid shibhialta ó na luath 1700idí a dhéanfar a chatalógú anois agus a 

chuirfear ar fáil lena staidéir i gCartlann Contae Cheatharlach. Bhí ról thábhachtach 
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ag Cumann Staire agus Seandálaíoch Cheatharlach maidir leis an aistriú stairiúil seo 

a éascú. 

Lean an Rannóg Staidéar Áitiúil leis an mbeartas um fhoilseacháin áitiúla uile a bhailiú nuair 

is féidir. I measc na bhfoilseachán suntasach a bailíodh le linn na bliana, tá: 

 ‘Oak Park: People, Places and Politics’ le Catherine J. Delaney 

 ‘Michael Governey (1852 – 1924)’ le Eugene Carbery 

 ‘The Brigidine Sisters in Ireland, America, Australia and New Zealand, 1807 – 

1922’ le Ann Power 

 Carloviana – Carlow Historical and Archaeological Society. Cumhdaítear san 

eagrán is déanaí de Carloviana réimse leathan ábhar agus dhá alt le ball 

foirne Leabharlann Cheatharlach, Christopher Power: 

o ‘A famous Carlow family archive – a fresh assessment of the Jackson 

Collection’ 

o ‘No winners:  The disastrous Carlow Campaign of King Richard II’ 



173 

 

 Co Carlow: Pub Licences - Cnuasach tearc neamhghnách de dhoiciméid 

oifigiúla sínithe maidir le hiarratais chun alcól a dhíol, gach bileog agus ainm, 

seoladh srl. uirthi agus í sínithe, lena n-áirítear ainm an áitribh atá le ceadúnú, 

gach ceann díobh i gceantar Cheatharlach ó 1895 – 1900. Léargas suimiúil 

eolasach ar ghnó na dtithe tábhairne ag casadh an chéid seo caite. 

Bhí an tSeirbhís Ghinealeolaíoch thar a bheith gnóthach in 2018 nuair a cuireadh 

fáilte roimh go leor cliant éagsúla. Tá an-tóir ar acmhainní na rannóige, thug a lán 

daoine cuairt ar an suíomh gréasáin  www.rootsireland.ie chomh maith leis na 

cartlanna nuachtáin agus 

Plotbox. Tá suim ag 

taighdeoirí eolas a fháil 

maidir leis na háiteanna 

inar mbaisteadh, inar 

bpósadh, inar mhair agus 

inar cuireadh a muintir. 

Teastaíonn ó dhaoine 

coinne a dhéanamh chun 

teacht ar cuairt chuig an 

ngineolaí. 

 

Tá suim ar leith ag daoine 

stair a dteaghlach a rianú 

i gcás daoine a chuaigh 

ar imirce ó Éirinn go dtí an Bhreatain Mhór, Stáit Aontaithe Mheiriceá, Ceanada, Nua 

Shéalainn agus an Astráil, chomh maith le han-chuid suime áitiúil i dtaighde 

ginealeolaíoch. 

 

Is é is aidhm leis an tSeirbhís Ghinealeolaíoch ná seirbhís pearsanta a thabhairt do 

chliaint agus rinneadh an riachtanas sin a chomhlíonadh in 2018. De ghnáth, na 

daoine a thagann ar cuairt chun na rannóige, faightear amach eolas éigin fúthu agus 

mar sin, is minic a bhíonn cuairt tochtmhar ag daoine. Tá scéal ag gach duine a 

thagann ar cuairt chuig an tseirbhís ghinealeolaioch agus is é an aidhm atá againn ná 

cabhrú leo an scéal sin a insint do na glúnta amach rompu. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rootsireland.ie/
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5. Ár bhFoireann: 
Níor tháinig aon athrú ar struchtúr foirne Sheirbhís 

Leabharlainne Chontae Cheatharlach le linn 2018. Ghlac 

foireann na Leabharlainne páirt i réimse leathan clár 

oiliúna le linn na bliana. Áirítear ina measc siúd oiliúint 

chun tacú leis na tionscnaimh Work Matters, Éire 

Shláintiúil agus Right to Read. 

Cuireadh oiliúint maidir leis an Rialachán um Shonraí 

Ginearálta a Chosaint (RSGC) ar bhaill foirne uile agus 

cuireadh oiliúint maidir le 

teagmhais thromchúiseacha a 

bhainistiú ar bhainisteoirí líne. 

Tugadh deis do 8 mball foirne 

freastal ar an gComhdháil 

Leabharlainne i mí na Samhna le 

linn a raibh réimse leathan 

ceardlanna agus cainteanna ar 

siúl. 

 

 
 
 
 

“Is áis saor in 

aisce iad 

leabharlanna. 

Agus is léiriú 

iad ar 

shaoirse.” 

- Peter Murphy 
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Maoiniú ón gComhairle Ealaíon 2018 

 

Maoiniú ón gComhairle Ealaíon i gcomhair soláthar ealaíon áitiúil in 2018:   
Thug Comhairle Ealaíon na hÉireann €72,950 d’Oifig Ealaíon Cheatharlach tríd 
an Iarratas Bliantúil ar Dheontais i leith Maoiniú Ioncaim 2018.  
B’shin méadú ar an €67,300 a tugadh in 2017.  
 
In 2018, d’infheistigh Comhairle Contae Cheatharlach €748,500 sna healaíona. 
Leanann Comhairle Contae Cheatharlach ar aghaidh le hinfheistíochtaí 
suntasacha i bpríomhréimsí straitéiseacha, lena n-áirítear VISUAL.  Déanaimid 
infheistiú inár n-ealaíontóirí agus inár bpobail trí fhorbairt ghairmiúil, comhairle, 
tacaíocht agus tionscnaíochtaí do dhaoine óga sna healaíona cosúil le Music 
Generation Carlow agus Téatar Óige Cheatharlach. Ina theannta sin, thug Oifig 
na nEalaíon tacaíocht do roinnt buaicthionscnaíochtaí, cosúil leis an Oíche 
Chultúir a eagrú agus a chomhordú agus tá ról ag an Oifigeach Ealaíon Sinéad 
Dowling mar Comhordaitheoir de chuid Éire Chruthaitheach, Ceatharlach ó bhí 
2017 ann. 
 
Chomh maith leis an Oifig Fiontair Áitiúil, déanann Comhairle Chontae 
Cheatharlach infheistíocht i bhFéilte amhail Féile Ealaíon Éigse Cheatharlach, 
Féile na Scríbhneoireachta agus Smaointe sa Bhuiríos, Contae Cheatharlach agus 
roinnt féilte cultúir eile ar fud na tíre, a chuireann na healaíontóirí Éireannacha 
agus idirnáisiúnta is fearr ós comhair an phobail, agus a mheallann turasóirí 
cultúir chun na tíre seo.  In 2018, lean Oifig Ealaíon Cheatharlach de choimisiún 
ealaíon ildánach a bhaineann le suíomhanna sonracha a fhorbairt i gcomhar le 
Féile Ealaíon Cheatharlach. Tugtar Site Works ar an tionscnamh seo agus is éard 
atá i gceist leis ná go ndéanann ealaíontóirí suíomhanna éagsúla timpeall 
Cheatharlach a ghníomhachtú le linn na Féile. 
 
Artlinks  

I mí Feabhra 2018, le tacaíocht na Comhairle Ealaíon, d’fhógair na 
comhpháirtithe ArtLinks sna húdaráis áitiúla i gCeatharlach, i gCill Chainnigh, i 
bPort Láirge agus i Loch Garman go raibh breis agus €55,000 bronnta a ag 
Artlinks ar ealaíontóirí san Oirdheisceart. Tugann na deontais seo deiseanna 
forbartha gairmiúla i ngach cineál ealaíne d’ealaíontóirí socraithe agus 
d’ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn agus atá ina gcónaí sna ceantair údarás 
áitiúla a luadh san oirdheisceart.   
 
Tugadh deontais do na 7 ealaíontóir ó Chontae Cheatharlach in 2018:  
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Scannán:  Liam O’Neill,  
Na hAmharc-ealaíona: Mark Buckeridge,  
Na hAmharc-ealaíona: Annabel Konig,  
Ceol: Marian Gaynor,  
Ceol: Nuala Dalton,  
Amharclann Janice De Broithe,  
Na hAmharc-ealaíona: Maree Hensey.    

Ealaíontóirí agus Deontais Phobail 

In 2018, deonaíodh Oifig na nEalaíon na deontais seo a leanas d’ealaíontóirí 
agus grúpaí pobail chun críocha spéis an phobail sna healaíona a spreagadh, 
eolas agus meas ar na healaíona agus cleachtais ealaíne a chur chun cinn, nó 
caighdeáin sna healaíona a fheabhsú. 
I measc an bhuiséid glactha a leithdháileadh le haghaidh deontas, tá €14,500 
le haghaidh daoine aonair agus €25,000 le haghaidh grúpaí pobail. Buiséad 
Iomlán €39,500  Lorgaíodh €124,337 ar an iomlán in 2018. 

 

 

 

 

Iarrtas a fuarthas  Deontais a dhámhachtain 

Iarratas 

Aonair 

26 méid iomlán a lorgaíodh €58,550 16 méid iomlán a maoiníodh €14,500 

 

Iarratas 

Pobal 

31 méid iomlán a lorgaíodh €65,787 

 

24 méid iomlán a maoiníodh  €25,000 

 
 
In 2018, trí na deontais a tugadh amach, imríodh tionchar ar bhreis agus 3,200 
duine a bhí páirteach sna tionscadail. 
 
Anseo thíos tá teistiméireachtaí ó chuid de na healaíontóirí agus Grúpaí Pobail 
ó Cheatharlach a fuair airgead trí Dheontas Acht na nEalaíon: 
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‘Thug an Deontas a fuair mé faoi Acht na nEalaíon 2018 deis dom tionscadal nua dar teideal 
‘The Future Now’ a iniúchadh agus a thabhairt chun críche. Táim ag súil go mbeidh an 
tionscadal sin an-tábhachtach i mo chleachtas leanúnach i réimse na scannán agus na n-
amharc-ealaíona.  
I dteannta a chéile, tá oibreacha mar seo thar a bheith múnlaitheach domsa mar scannánóir 
agus ealaíontóir agus rinne siad mo thionscadal is déanaí, ‘To The Moon’, a spreagadh go 
díreach. Is scannán é sin a fuair tacaíocht ó Screen Ireland agus an Chomhairle Ealaíon. Tá ‘To 
The Moon’ ar an tionscadal is mó a rinne mé go dtí seo agus ní haon áibhéil é a rá gur thug an 
tacaíocht ó Oifig na nEalaíon i gCeatharlach a d’éascaigh an tionscadal reatha seo deis dom 
a chruthú - dom féin agus do mhaoinitheoirí b’fhéidir - gur féidir an tionscadal  seo a thabhairt 
chun críche. 
Táim thar a bheith buíoch as an muinín a léirigh Oifig na nEalaíon ionam agus mé bródúil go 
speisialta go bhfuil mo Chomhairle Contae áitiúil tar éis mo chuid oibre a mhaoiniú.’  
 
Teistiméireacht - Tadhg O'Sullivan, Faighteoir Deontais Ealaíne, 2018 
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Amhránaithe na Tulaí 

‘Is mór an luach a bhaineann le Deontas Taispeántais Cheatharlach do ghrúpaí beaga cosúil 
linn féin. Fuaireamar i mbliana é agus dhá uair eile roimhe seo.  Leis an maoiniú seo, tugadh 
deis dúinn ceolchoirm a bhí ar ardchaighdeán a chur ar an stáitse in ionad inrochtana a thug 
seans do dhaoine áirithe teacht chun léiriú mar sin a fheiceáil, daoine b’fhéidir nach mbeadh 
an seans sin acu murach é. Ar an gcaoi chéanna, bhíomar in ann tacaíocht a thabhairt do 
ghairmithe agus amaitéaraigh áitiúla sa bhealach a ghlac siad páirt san oíche. Amanna eile, 
bhí na healaíontóirí ceoil céanna tar éis a dtallainne a roinnt linn saor in aisce chun tacú le 
ceolchoirmeacha carthanachta agus is ceart agus is cóir anois gur féidir aitheantas a thabhairt 
d’ealaíontóirí agus do cheoltóirí as an méid a chuireann siad lenár bpobal. Tá Comhairle 
Contae Cheatharlach le moladh as a n-iarrachtaí chun an maoiniú seo a dhíriú ar eagraíochtaí 
agus ar dhaoine éagsúla sa chontae. Tá sé luaite dom cheana nach bhfuil a leithéid de 
mhaoiniú ar fáil i réigiúin eile. Míníodh an cás i dtíortha eile dom tráth; cé go bhfuil traidisiún 
saibhir de cheoltóirí agus ceol proifisiúnta ar fud na tíre, san Eilbhéis mar shampla, tá sé as an 
ngnáth ar fad go nglacann gnáthdhaoine páirt agus an ceol seo á dhéanamh. Nár stada ár n-
eaglaisí, ceolárais agus ionaid eile a bheith lán de cheol iontach álainn ár gcuid oibre! Míle 
buíochas, Comhairle Contae Cheatharlach!’ 

- Teistiméireacht - Sonya Burgess,  Amhránaithe na Tulaí, Faighteoir Deontais Ealaíne, 
2018 
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Clár Scríbhneora Cónaithe, Ceatharlach 

 

Rinne Oifig na nEalaíon an clár forbartha ealaíon fadtéarmach seo a 
thionscnamh breis agus 10 bliana ó shin.  In 2018, forbraíodh an clár chun 
comhpháirtíocht le Coláiste Cheatharlach, Naomh Pádraig, agus ár Seirbhísí 
Leabharlainne Contae a áireamh.  Cuireann an clár seo le hoidhreacht 
scríbhneoirí cónaithe roimhe seo i gCeatharlach agus is í Oifig na nEalaíon a 
dhéanann an clár a bhainistiú.   

Tar éis an Ghlao Oscailte, beidh 9 scríbhneoir iomráiteacha ag teacht go 
Ceatharlach sna 3 bliana atá amach romhainn, ag obair go díreach le pobail agus 
daoine éagsúla, beag beann ar chúlraí scríbhneoireachta. Is acmhainn pobail é 
an Scríbhneoir má cheapann daoine gur mhaith leo leas a bhaint as an gclár. 

 

Mar chuid d’Oíche an Chultúir, i gcomhar le Coláiste Cheatharlach agus Penfest, 
cuireadh ‘The Writing Hive’ ar siúl, rud a rinne seachtar de scríbhneoirí cónaithe 
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i gCeatharlach a choimisiúnú i réimse na filíochta, i réimse na scríbhneoireachta 
scáileáin, i réimse na cumadóireachta amháin agus eile, agus d’óstáil siad 
Máistir-Ranganna le haghaidh scríbhneoirí Cheatharlach freisin.  Ní raibh oiread 
agus spás amháin fágtha sna máistir-ranganna sin.  

Ba é Peter Murphy a ainmníodh go déanach in 2018 an chéad Scríbhneoir 
Cónaithe. Is údar é a bhfuil leabhair foilsithe aige agus is ealaíontóir ó bhéal é 
freisin. Ba phainéalaí é ar bhonn rialta ar ‘The View’ le John Kelly, clár 
athbhreithnithe ealaíon ar RTÉ agus ba láithreoir freisin é ar chlár RTÉ ‘The 
Works’.  Bhí cónaithe ar Peter i gColáiste Cheatharlach go dtí mí Eanáir 2019, áit 
ar bhuail sé le grúpa breis agus 20 duine gach Céadaoin agus thug meantóireacht 
duine le duine do scríbhneoirí a bhí ag teacht chun cinn i gCeatharlach, agus 
d’oibrigh sé freisin leis an tseirbhís leabharlainne agus le grúpa pobail in VISUAL. 

Music Generation Carlow 

I rith 2018, lean Music Generation Carlow ar aghaidh le tacaíocht a thabhairt do 
bhreis agus 27 ceoltóir ar fud an Chontae le breis agus 5,500 duine óg atá ag 
glacadh páirte i gcláir cheoil i scoileanna agus i bpobail ar fud an chontae. Is é 
seo an chomhpháirtíocht oideachas ceoil is mó sa tír! 

Baineann rath an tionscadail seo leis an obair iontach a rinne Paula Phelan, 
Comhordaitheoir Music Generation Carlow le cúig bliana anuas. D’oibrigh sí go 
dian dícheallach i gCeatharlach agus ba mhór an cathú a bhí orainn go raibh sí 
ag imeacht uainn, an duine seo a bhí iomlán tiomanta don Oideachas Oirfide 
agus leagáid a chruthú le haghaidh leanaí agus daoine óga ar fud Chontae 
Cheatharlach.   
Tá Gavin Barr sa ról sin anois ó mhí Dheireadh Fómhair 2018 agus tá sé lonnaithe 
i mBord Oideachais & Oiliúna Chill Chainnigh / Ceatharlach, príomhpháirtnéir 
Music Generation Carlow. Déanann Comhairle Contae Cheatharlach an clár seo 
a mhaoiniú agus a thacú. 

I mí Feabhra 2018, reáchtáil Music Generation Carlow an 4ú féile ceoil 
traidisiúnta, Music @ Mount Leinster, i nGairmscoil na Buiríse, Co. Cheatharlach. 
Tugadh cuireadh do ghrúpaí traidisiúnta teacht chun páirt a ghlacadh ó áiteanna 
ar fud na hÉireann lena n-áirítear Ceatharlach, Laois, Cill Mhantáin, Sligeach agus 
Dún na nGall. Mar chuid den fhéile, bhí dhá cheolchoirm mhóra, ceardlanna agus 
seisiúin le haghaidh ceoltóirí ó áiteanna ar fud an chontae. 

Chun earcaíocht a spreagadh agus daoine nua a mhealladh, reáchtáladh 
trialacha oscailte agus comórtais le linn na bliana. I mí an Mheithimh chuir Music 
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Generation Carlow tús le feachtas earcaíochta chun ceoltóirí breise a thabhairt 
isteach san fhoireann ó mhí Mheán Fómhair ar aghaidh, de bharr an éilimh a bhí 
ann ar an gclár. Mar chuid de sin, reáchtáladh trialacha oscailte freisin le 
haghaidh Mouthbox, grúpa amhránaíochta óg comhaimseartha atá ina chuid 
den chlár Music Generation Carlow. 
Le linn mhí Lúnasa, bhí deis ag daoine clárú sa Bhuiríos agus i gCeatharlach chun 
gléas ceol a fhoghlaim. Tá líon beag spásanna fós ar fáil sna ranganna seo a 
leanas: giotár, bosca ceoil, veidhlín, consairtín, feadóg agus feadóg mhór.   
Le linn mhí Mheán Fómhair i Music Generation Carlow, tháinig meadú arís ar an 
líon daoine a bhí cláraithe le haghaidh an chláir Rock School, agus ranganna 
veidhlín.  Bhí na háiteanna ar fad sna moil curtha in áirithe. 
 
Cuirtear an-bhéim ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach na dteagascóirí ceoil ar an 
gclár Music Generation Carlow. Cuireadh oiliúint orthu i mí Lúnasa lena n-
airítear súgradh ilchéadfach le linn ceol a dhéanamh le leanaí óga, go mór mór 
leanaí a bhfuil riachtanais speisialta orthu.   
 

 
Kate Nolan-Gould - ball den ghrúpa ceoil traidisiúnta ReelÓg  
 

Buaicphointí na bliana: 

 I ndiaidh léiriú iontach Reelig mar chuid de cheiliúradh Lá Fhéile Pádraig, 
reáchtáladh Trialacha Oscailte i mí an Mhárta chun baill a aimsiú le 
haghaidh Reelig agus ReelÓG, grúpaí ceoltóirí traidiúnta óga i ndeisceart 
Chontae Cheatharlach. 
 

 Dé Luain, an 16 Aibreán, i gcomhar le Music Generation Carlow, rinne 
daltaí ó Scoil Mhuire gan Smál ionadaíocht ar Cheatharlach sa Cheoláras 

https://www.facebook.com/musicgenerationcarlow/photos/a.492345654182208.1073741828.464206193662821/1592228320860597/?type=3
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Náisiúnta, Baile Átha Cliath mar chuid den Cheolchoirm ‘Primary 
Ensembles’ inar ghlac 36 veidhleadóirí agus dordveidhleadóirí páirt.  
 

 Roimh Fleadh Cheoil Chúige Laighean sa Mhuine Bheag, thug an da ghrúpa 
ceoltóirí óga traidisiúnta de chuid Music Generation, Reelig agus ReelÓg, 
léiriú iontach in Eaglais Naomh Muire, Muine Bheag, mar chuid de 
cheolchoirm tiomsaithe airgid le haghaidh na Fleidhe. 

 

 Dé hAoine an 25 Bealtaine, bhí Reelig (grúpa traidisiúnta ón mBuiríos i 
gCo. Cheatharlach) ar an stáitse le Kíla in Amharclann GB Shaw. 
 

 Dé Luain an 29 Bealtaine, cuireadh an cheolchoirm mhór bhliantúil ar an 
stáitse in VISUAL. 
 

 I mí an Mheithimh, thug ReelÓg, an grúpa ceoltóirí óga traidisiúnta léiriú 
ag Lá Spraoi Kandle do Theaghlaigh i gColáiste Cheatharlach. 

 

 Music Generation Carlow – chuaigh Reelig agus Mouthbox ar an stáitse 
roimh 150 duine i Halla Cobden, Coláiste Cheatharlach Oíche an Chultúir, 
chomh maith le léiriú a thabhairt ag an imeacht ‘Day of the Ducketts’ i 
nGarrán Duckett i mí Mheán Fómhair. 

  
Reelig ar an stáitse, Oíche an Chultúir i gCeatharlach 

Amharclann Óige Chontae Cheatharlach  

Tá Amharclann Óige Chontae Cheatharlach, arna bainistiú ag Oifig Ealaíon 
Cheatharlach, lonnaithe i VISUAL agus tagann an grúpa le chéile gach 
tráthnóna Luain.  Glacann 40 duine óga páirt gach seachtain.   
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Baill d’Amharclann Óige Cheatharlach faoi lánseol! 

 
 
 

I mí an Mheithimh 2018, d’fhógair Oifig na nEalaíon Glaoch Oscailte chun 
éascaitheoirí Amharclainne Óige agus taithí acu a fháil chun a bheith ar phainéal 
chun réimse scileanna dráma agus amharclainne a chumhdach. Ón Glaoch 
Oscailte sin, cuireadh 7 n-iarratasóir ar an ngearrliosta agus tugadh deiseanna 
fostaíocht le hAmharclann óige Cheatharlach do 3 éascaitheoir.   

 

I mí Mheán Fómhair 2018, tháinig méadú mór ar líon na ndaoine a chláraigh don 
téarma nua. Chláraigh 24 duine idir 11-14 bliana d’aois agus rud a bhfágfaidh 2 
ghrúpa san aois ghrúpa sin.  Tá 16 duine anois san aois ghrúpa 15-19.  

 

Go healaíonta in 2018, rinne an amharclann óige a cuid oibre ealaíonta a 
chomhdhlúthú le ceardlanna seiftithe seachtainiúla thar 30 seachtaine sa 
bhliain.  Níor tharla aon léiriú mór in 2018 toisc na grúpaí a bheith á 
gcomhdhlúthú, méadú mór i líon na rannpháirtithe agus éascaitheoirí nua ag 
tosú. Cuireadh tús le hobair Amharclann Óige Chontae Cheatharlach áfach ag 
deireadh 2018 chun léiriú mór a chur ar siúl in 2019. 
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Éire Chruthaitheach  
Oibríonn Sinéad Dowling, Oifigeach Ealaíon , mar Chomhordaitheoir an Chláir 
‘Éire Chruthaitheach i gCeatharlach, in éineacht leis an gCúntóir Tionscadail, 
Kelly Mooney. 
In 2018, d’infheistigh Éire Chruthaitheach €96,774 i gCeatharlach chun Straitéis 
Cultúrtha Cheatharlach a thabhairt i gcrích agus chomh maith leis sin, 
fuaireamar €10,850 le haghaidh Chruinniú na nÓg a reáchtáladh i mí an 
Mheithimh. 
Le linn mhí Eanáir, bhí Oifig na nEalaíon freagrach as a bheith chun tosaigh ó 
thaobh na Chéad Straitéise Cultúir agus Cruthaitheachta 2018-2022 a fhorbairt. 
Cuireadh an Straitéis seo faoi bhráid an Choiste um Beartas Straitéiseach i mí 
Eanáir agus glacadh léi i mí Feabhra 2018. 
 
Mar chuid den Straitéis, d’fhógair Oifig na nEalaíon Glao Oscailte Éire 
Chruthaitheach i gCeatharlach 2018/19 i mí an Mhárta agus óstáladh Tráthnóna 
Teagmhála Pobail in Óstán an Woodford Dolmen ar an 9 Aibreán faoi stiúir 
Rowena Neville. Thug an tráthnóna seo deis do ghairmithe agus cleachtóirí 
cruthaitheacha ó áiteanna ar fud Chontae Cheatharlach, chomh maith le 
hionadaithe, eagraíochtaí agus 
ealaíontóirí/seandálaithe/staraithe/cartlannaithe pobail agus gach duine eile a 
bhíonn páirteach i gcultúr agus in earnálacha cruthaitheacha laistigh de Chontae 
Cheatharlach tuilleadh eolas a fháil faoi Éire Chruthaitheach Cheatharlach. 
 

 
Ba é an aidhm ba mhó leis an tráthnóna teagmhála pobail ná smaointe a chothú 
agus daoine le luachanna comhroinnte a aimsiú, daoine ar mhaith leo 
comhoibriú a dhéanamh.  Chabhraigh an tráthnóna chun léargas luachmhar a 
fháil maidir leis na cúiseanna is fearr chun comhoibriú a dhéanamh agus tugadh 
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samplaí praiticiúla ann maidir le conas comhoibriú agus gréasáin a bhainistiú 
agus a fhorbairt. 

D’éirigh go hiontach leis an imeacht ar a bhfreastail breis agus 70 duine a 
dteastaíonn uathu comhoibriú a dhéanamh agus a bheith páirteach in Éire 
Chruthaitheach Cheatharlach. 

Maidir leis an nGlao Oscailte, iarradh ar gach grúpa comhoibriú a dhéanamh 

agus a dtionscadal a nascadh le ceann de na príomhthéamaí arna nglacadh sa 

Chéad Straitéise Cultúir agus Cruthaitheachta 2018-2022 le haghaidh Chontae 

Cheatharlach, mar a leagtar amach san íomhá thíos. 

 

 

 

 
 
I mí na Bealtaine, rinne painéal measúnaithe neamhspleách measúnú ar 39 
iarratas ar an nGlao Oscailte, le €315,450 ar fad á lorg acu.  Cuireadh buiséad 
€80,000 ar fáil thar an dá bhliain agus roghnaíodh 16 tionscadal 
comhoibritheacha atá ar ardchaighdeáin chun airgead a fháil. 
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I mí an Mheithimh, rinne Oifig na nEalaíon cruinniú a éascú leis na faighteoirí 

go léir a fuair deontas i ndiaidh an Ghlao Oscailte agus bhí ríméad ar bhaill 

foirne ó Oifig Náisiúnta Éire Chruthaitheach a tháinig go Ceatharlach chun 

scannánú a dhéanamh ar chuid de na tionscadail éagsúla a fuair na deontais 

i bpobail éagsúla ar fud an chontae.  

 

 

 

Sheol an Taoiseach, Leo Varadkar TD Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 
Chontae Cheatharlach, 2018-2022 i mBaile Átha Cliath i mí Mheán Fómhair mar 
aon le Straitéisí na n-údarás áitiúla eile. Bhí an tAire Cultúir, Oidhreachta agus 
Gaeltachta, Josepha Madigan TD, agus an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
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Áitiúil, Eoghan Murphy TD, i láthair ann freisin. 
 
Ag an seoladh náisiúnta, rinneadh sárthaispeántas ar dhá cheann de na 

tionscadail a tháinig trí phróiseas Ghlao Oscailte Cheatharlach ar fhíseáin 

ardchaighdeáin arna léiriú ag an bhFoireann Chruthaitheach Náisiúnta. 

Aitheantas mór ar neart #TionscadailPhobailChruthaitheacha Cheatharlach. 

Anseo thíos tá an fhíseán ina léirítear tionscadal Victoria a thug an Stiúideo 

Ealaíontóirí ‘Sugar Factory Studios’ go dtí an Gairdín Beo, Ceatharlach le linn 

mhíonna an tsamhraidh. 

 

 

 

 

I mí Dheireadh Fómhair 2018, rinneadh Straitéis Cultúir agus Cruthaitheachta 

Chontae Cheatharlach a sheoladh go háitiúil sa Tulach ag an Ionad Acmhainní do 

Theaghlaigh mar aon leis an tionscadal ‘Cup of Tea’, a bhí ar cheann de na 16 

thionscadal a fuair maoiniú faoi Chlár Éire Chruthaitheach Cheatharlach. Sa 

tionscadal sin, thug mná áitiúla faoi thionscadal ealaíne faoi stiúir an ealaíontóra 

Liga Valge inar ndearnadh iniúchadh ar rannpháirtíocht chultúrtha pobal nua trí 

taephotaí agus cré. 
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Tharla buaicphointe eile Éire Chruthaitheach, Ceatharlach i mí Mheán Fómhair 
nuair a léiríodh ceann de thionscadail Éire Chruthaitheach i ngné-ailt leathanaigh 
iomláine i bhforlíonadh maidir leis an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta sa 
nuachtán Farming Independent. Sa phíosa sin, scríobh an tOifigeach Ealaíon alt 
maidir le tionchar sóisialta a bhí ag an gClár Éire Chruthaitheach ar cheann de na 
tionscadail a maoiníodh tríd an nGlao Oscailte. Baineann an tionscadal áirithe 
sin le feirm shóisialta Liam agus Simone Webb i Ráth Tó, Co. Cheatharlach ina 
gcuirtear spás ar fáil do dhaoine a bhfuil riachtanais tacaíochta breise acu agus 
míchumais intleachtúla agus fisiciúla orthu agus a oibríonn le soláthraithe 
seirbhíse amhail Beam agus an tIonad Cairdeas sa Tulach. 
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Tríd an bPlean Cur Chun Feidhme Éire Chruthaitheach Cheatharlach le haghaidh 
2018, thug Éire Chruthaitheach Cheatharlach tacaíocht do roinnt tionscadail i 
gContae Cheatharlach, rud a chur gnéithe/luach breise leis na himeachtaí sin, 
lena n-áirítear: 
 

 Féile an Fhómhair: féile dátheangach arna heagrú ag Glór Cheatharlach 
san Fhómhar. 

 Scarefest: d’eagraigh Oifig na nEalaíon Tionscadal Sorcais Bhaile Átha 
Cliath chun taispeántas tine a chur leis an gclár. 

 ‘Day with the Ducketts’: trí Oifig na nEalaíon, thugamar tacaíocht do na 
léirithe ceoil agus portráidí arna gcoimisiúnú don imeacht. 

 Turasóireacht Cheatharlach: Féile an Ghairdín, cuireadh ceoltóirí leis an 
gclár. 

 Thug Oifig na nEalaíon trí Éire Chruthaitheach Cheatharlach imeachtaí 
rannpháirtíochta poiblí go VISUAL mar chuid den taispeántas Shelter. 

 PenFest: thug Éire Chruthaitheach Cheatharlach an t-údar agus teagascóir 
Annemaria Ní Chuirreáin go Ceatharlach le haghaidh na himeachta seo. 
 

 

Cruinniú na nÓg   

 

Mar chuid de Chlár ‘Éire Chruthaitheach don lá seo – ceiliúradh na 
cruthaitheachta le haghaidh leanaí agus daoine óga arna chomhordú ag Oifig na 
nEalaíon agus a bhí ar siúl Dé Sathairn, an 23 Meitheamh.  Roimh an imeacht 
seo, luadh Ceatharlach i bhforlíonadh an Irish Independent inar cuireadh chun 
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cinn ealaíon agus cultúir le haghaidh daoine óga i gCeatharlach le hagallaimh le 
baill Amharclann Óige Chontae Cheatharlach. 

Scaipeadh go forleathan clár Chruinniú na nÓg Cheatharlach agus áirítear ann 
imeachtaí a bhí ag tarlú i Seirbhísí Leabharlainne Cheatharlach, sa Mhúsaem 
Contae, i VISUAL, sa ‘Vault’ le Seirbhís Óige  Réigiúnacha Cheatharlach agus le 
Take a Part Carlow i gceantar Bhóthar na Tulaí i gCeatharlach.   Ní raibh a oiread 
agus spás amháin fágtha sna ceardlanna agus bhí gach ceann de na himeachtaí 
saor in aisce. 

12 imeacht ar siúl timpeall ar Cheatharlach. 
Seirbhísí Réigiúnacha óige Cheatharlach 23 rannpháirtí ar déagóirí iad 
Músaem Contae Cheatharlach 30 rannpháirtí ar daltaí bunscoile iad 

I gceantar Bhóthar na Tulaí, Ceatharlach, ghlac 168 duine páirt sa chlár ‘Take A 
Part’ Dé Sathairn an 23 Meitheamh. I measc na ngníomhaíochtaí a bhí ar siúl, 
bhí déanamh eitleog, péinteáil aghaidhe agus ealaíon sráide uirbí le grúpa 
ealaíontóirí a chaith 4 mhí ag obair le daoine óga i gceantar Bhóthar na Tulaí i 
gclár ar a dtugtar Splattervan.   

De bharr an éilimh agus na tóra a bhí ar na ceardlanna déanta eitleog, reáchtáil 
Take a Part Carlow tuilleadh ceardlanna déanta eitleog mar chuid den Lá Spraoi 
do Theaghlaigh i gcomhar leis an gComhpháirtíocht Spóirt, ar an 21 Iúil sa pháirc 
imeartha taobh thiar den Ghaelscoil. Bhí an t-imeacht seo saor in aisce agus 
cuireadh fáilte roimh chách. 

 

 

Dáta Chruinniú na nÓg 2019  - Dé Sathairn 15 Meitheamh 
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Féile Ealaíon Cheatharlach 
 

 In 2018, bhí Féile Ealaíon Cheatharlach ar ceann den líon beag 
Eagraíochtaí Ealaíon a fuair méadú ó thaobh Maoinithe ón gComhairle 
Náisiúnta Ealaíon. Fuair an Fhéile méadú 34% ar an maoiniú a fuarthas in 
2017, ráiteas tacaíochta d’fhoireann agus do bhord na Féile as an obair 
iontach a dhéanann siad. 
 

 Seoladh clár oifigiúil Fhéile Ealaíon Cheatharlach 2018, arna thacú ag Oifig 
Ealaíon Cheatharlach, Dé Máirt an 24 Aibreán i dTeach Tábhairne Tully’s, 
Sráid na Tulaí, Ceatharlach. Ba é Féile Ealaíon Cheatharlach an chéad 
imeacht cultúir den samhradh agus ba cheiliúradh í ar an saibhreas 
iontach atá le fáil sna healaíona a chuireann ealaíontóirí náisiúnta agus 
idirnáisiúnta ar fáil. 

 Tháinig O’Haras Pavilion agus Festival HQ ar ais arís go tailte áille 
Choláiste Cheatharlach. Le haghaidh Fhéile 2018, roghnaigh lucht na Féile 
taispeántais a thug a bpremiére domhanda, seónna a bhí gradaim bainte 
amach acu, tionscadail amharc-ealaíona thumthacha, na gigeanna is fearr 
is féidir agus réimse leathan imeachtaí atá oiriúnach do theaghlaigh, 
chomh maith le himeachtaí saor in aisce. Go deimhin, bhí 75% den chlár 
saor in aisce. 
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Oíche an Chultúir, Ceatharlach 
Chomhordaigh Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Cheatharlach conair chultúir de 
himeachtaí oiriúnacha do theaghlaigh le haghaidh Oíche an Chultúir, 

Ceatharlach 2018.   
Slua mór i láthair ag taispeántas Music Generation i gColáiste Cheatharlach 

Bhí gach ceann de na himeachtaí sin saor in aisce agus inrochtana go héasca. I 
mbliana, ba cheiliúradh uathúil comhoibritheach é Oíche an Chultúir, 
Ceatharlach a thug deis do dhaoine freastal ar 30 imeacht cruthaitheach a bhí ar 
siúl ar fud Chontae Cheatharlach Dé hAoine an 21 Meán Fómhair le haghaidh 6 
uaire an chloig óna 4pm ar aghaidh.  Chothaigh Oíche an Chultúir, Ceatharlach 
nasc láidir idir mhuintir an Chontae agus an taispeántas saibhir d’ábhar ealaíne 
agus oidhreachta chomh maith leis an réimse iontach siamsaíochta agus 
gníomhaíochtaí don teaghlach ar fad. D’fhreastail 1225 duine ar imeachtaí na 
hoíche ó áiteanna ar fud an chontae.   

D’oibrigh Oifig Ealaíon Cheatharlach le hionaid, eagraíochtaí agus daoine 
comhpháirtithe ar fud an chontae chun a chinntiú gur oíche den scoth a bhí 
ann ar son gach duine. I measc na gcomhpháirtithe in 2018, bhí VISUAL, 
Músaem Contae Cheatharlach, Ionad Pobail New Oak, Leabharlanna Contae 
Cheatharlach, An Gairdín Beo, Coláiste Cheatharlach, Seirbhísí Réigiúnacha 
Óige Cheatharlach, Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach, Ionad Paróiste na 
hArdeaglaise, O’Shea’s na Buiríse, Take a Part Carlow, Forward Steps Tullow, 
agus go leor eile! 
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Ba é aidhm na bliana seo ná go mbeadh rud éigin ar siúl do chách Oíche an 
Chultúir.  I measc na mbuaicphointí bhí Imeacht Comhoibrithe Óige arna 
reáchtáil ag Seirbhísí Réigiúnacha óige Cheatharlach, a rinne ceiliúradh ar 
chultúir éagsúla na ndaoine óga a bhfreastalaíonn ar an ‘Vault’. Casadh amhráin, 
rinneadh bia a chócaráil, roinneadh ealaín agus traidisiúin óna gcultúr ar leith 
agus bhí daoine i láthair ón aois 3 bliana d’aois suas go baill an phobail atá 
breacaosta.  Rinne Forward Steps, Ionad Acmhainní do Theaghlaigh sa Tulach, 
Co. Cheatharlach, ceiliúradh ilchultúir a óstáil. Leis an imeacht seo, leathnaíodh 
an cultúr amach sa chontae agus d’oibrigh an Stiúideo Ealaíne Creative 
Processes agus an Fheirm Shóisialta  i mbealach álainn leo siúd sa phobal a bhfuil 
míchumais orthu chun ealaín agus gáire a chothú i dtimpeallach thairbheach 
feirme.  Rinne The Writing Hive sárthaispeántas ar Chlár na Sríbhneoirí Cónaithe 
i gColáiste Cheatharlach, mar aon le Music Generation Carlow agus séasúr 
oscailte VISUAL inar bhain slua ollmhór taitneamh as ceol Aspiro, banna ceoil 
Ucailéile Ceatharlach agus Coláiste Ceoil Cheatharlach. 
 
Le linn 2018, rinneamar infheistíocht sna himeachtaí agus an rannpháirteachas 
ar fad ar fud an chontae a thaifeadadh. Rinne scannánóir áitiúil físeán de 
bhuaicphointí na hoíche agus is féidir é a fheiceáil ar chainéal YouTube ‘Carlow 
Arts Office’.  
Fostaíodh beirt ghrianghrafadóirí ó Cheatharlach chun na grianghraif iontacha 
atá le feiceáil sa chuid seo den tuarascáil a thógáil. Roinneamar iad ar ár 
leathanach Facebook ionas gur féidir leo siúd nach raibh ann ag an am taitneamh 
a bhaint as an spraoi. 
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An Chomhairle Ealaíon / Imeacht Eolais d’Ealaíontóirí in Ionad Paróiste na 
hEasca 
Rinne Oifig Ealaíon Cheatharlach imeacht a óstáil Dé Máirt an 23 Eanáir dar 
teideal “Building Your Pitch” a bhain le hiarratais éifeachtacha a dhéanamh ar 
mhaoiniú. Bhí an t-imeacht seo dírithe ar ealaíontóirí agus pobail d’fhonn cabhrú 
leo a gcuid pits agus togra a fhorbairt agus conas iarratais éifeachtacha ar 
mhaoiniú a dhéanamh.  Rinne Oifig na nEalaíon chomh maith le Rowena Neville, 
Blue Line Consulting an tráthnóna seo a éascú agus chuir Sinéad O’Reilly, Ceann 
na nEalaíon Áitiúil sa Chomhairle Náisiúnta Ealaíon, béim faoi leith ar dheiseanna 
maoinithe ón gComhairle Ealaíon do 2018.   
Bhí slua mór i láthair agus fuaireamar aiseolas an-dearfach ar fad faoin imeacht 
seo. Scaipeamar ceistneoir/foirm mheasúnaithe ag an imeacht chun eolas a fháil 
maidir le conas is fearr dúinn acmhainn a chothú don phobal ealaíne amach 
anseo. 
Tugadh eolas faoi: 

 Conas iarratais ar mhaoiniú a chur in iúl 

 Scéimeanna maoinithe reatha na Comhairle Ealaíon 

 An maoiniú atá ar fáil in 2018 d’ealaíontóirí, cruthaitheoirí agus grúpaí 
pobail i dtaobh na nEalaíon. 

Paráid Lá Fhéile Pádraig Cheatharlach 
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D’oibrigh Oifig na nEalaíon, Ceatharlach, go dlúth le heagraithe Pharáid Lá Fhéile 
Pádraig i gCeatharlach i mbliana agus rinne siad Tionscadal Sorcais Bhaile Átha 
Cliath a chlárú agus a thacú chun páirt a ghlacadh sa pharáid.  Beidh an grúpa 
sorcais sráide ag obair le Take a Part Carlow i gceantar Bhóthar na Tulaí, 
Ceatharlach. 

 
Take a Part Carlow 
Chuir Oifig na nEalaíon tús leis tionscadal é Take a Part Carlow chun baic timpeall 
ar na healaíon a bhriseadh síos agus chun léiriú a thabhairt gur uirlis iad na 
healaíona chun pobail áitiúla a athrú ó bhonn, deiseanna i gcomhair malartuithe, 
rannpháirtíocht agus rochtain maidir le cinntí a bhaineann lena bpobail áitiúla a 
chruthú.  Tá sé mar aidhm ag Take a Part Carlow teagmháil dhíreach a bheith 
acu le Daoine i gceantar Bhóthar Tulaí trí na gníomhaireachtaí atá ag obair ann.  
Bunaíodh an Grúpa Gníomhaíochta Ealaíon Take a Part Carlow chun obair a 

dhéanamh ar an tionscadal seo go sonrach. Is ionadaithe pobail agus 

gníomhaireachtaí áitiúla go háirithe atá sa ghrúpa.  Is é aidhm an ghrúpa seo ná 

maoirseacht a dhéanamh ar phróiseas coimisiúnaithe na 

bpríomhchoimisiúnaithe ealaíne sa phobal áitiúil atá rannpháirteach agus 

tarrainteach go sóisialta.    

 

Forás agus Rannpháirteachtas:  

Ó bunaíodh é in 2016 go deireadh 2018, tá Take a Part Carlow tar éis fás go 

heaspónantúil.  

 Tionscadail a coimisiúnaíodh: Thart ar 20 tionscadal agus imeacht curtha 

i gcrích nó bunaithe agus i mbun forbartha leanúnaí 

 Ballraíocht an Ghrúpa Gníomhaíochta Ealaíon: 14 anois i gcomparáid le 6 

ag an tús in 2016 

 Táthar tar éis Fo-Ghrúpa Take a Part Carlow ina bhfuil deonaigh agus 

gréasán tacaíochta áitiúil páirteach a fhorbairt 

 Táthar tar éis grúpa do dhaoine óga - Take a Part Carlow Let Loose - a 

fhorbairt 

 

An Tionscadal Spaisteoireachta agus Béaloidis 

Lean an t-ealaíontóir Michael Fortune le clár atá á dheanamh aige mar 
Scríbhneoir Cónaithe - imeachtaí spaisteoireachta a óstáil ar fud cheantar 
Bhóthar na Tulaí. Le linn na siúlóidí seo, tugadh cuireadh do dhaoine a gcuimhní 
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agus béaloideas faoi cheantar Bhóthar na Tulaí a chomhroinnt. Le linn na 
tréimhse seo, d’oibrigh Michael leis an Lucht Taistil, Ionad Cúraim Lae na hEasca, 
scoileanna sa cheantar agus seirbhísí Ógtheagmhála. Mar chríoch ar an obair 
seo, léiríodh 3 DVD ina dtugtar cuntas ar an gcónaitheacht agus tá an DVDanna 
sin ina gcuid anois de Bhailiúchán Náisiúnta Béaloidis i gColáiste Ollscoile Bhaile 
Átha Cliath. 
 
Tionscadal na dTor Bealtaine 

I gcomhar le Barnardos, reáchtáladh ceardlann le haghaidh leanaí ó cheantar 
Bhóthar na Tulaí chun maisiúcháin uathúla a dhéanamh le haghaidh na dTor 
Bealtaine. D’oibrigh an t-ealaíontóir Michael Fortune le cónaitheoiri chun Toir 
Bealtaine a chur ar fud cheantar Bhóthar na Tulaí. Dé Luain an 30 Aibreán, 
cuireadh suas 3 Thor Bealtaine i gceantar Bhóthar na Tulaí chun tús mhí na 
Bealtaine a cheiliúradh agus bhí gach ceann acu maisithe go hálainn ag an 
bpobal sin.  

 
 
Ba é aidhm an tionscadal sin ná an pobal a chumasú chun athnascadh lena 
dtraidisiúin agus a spásanna poiblí a ghabháil ar ais. Leis an tionscadal, 
cuireadh Take a Part Carlow i lár an aonaigh lena fheiceáil agus daoine ag 
teacht agus is imeacht ar Bhóthar na Tulaí. Ní hamháin go ndéanann na Toir 
Bealtaine mí na Bealtaine a cheiliúradh, déanann siad cruthaitheacht, 
misneach agus meon mhuintir Bhóthar na Tulaí a cheiliúradh freisin.  
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An Tionscadal ‘Lucht Ite na Scailliún’  
D’oibrigh an t-ealaíontóir Michael Fortune le daoine áitiúla chun muintir Bhóthar 
na Tulaí a chumasú chun a n-úinéireacht ar leasainm mhuintir Cheatharlach 
‘Lucht Ite na Scailliún’ a ghabháil ar ais. Tharla sé sin ag an am céanna ná éachtaí 
Cheatharlach i gcúrsaí CLG agus mar sin, dhear Michael lógó, suaitheantais, 
greamáin agus síológa scailliún. Rinne Michael, in éineacht le cónaitheoirí áitiúla, 
Seirbhísí Réigiúnacha óige Cheatharlach agus na scoileanna áitiúla síolta scailliún 
a chur le linn an earraigh/an tsamhraidh. Rinne cónaitheoirí áitiúla Bhóthar na 
Tulaí an smaoineamh a phitseáil ag an ócáid náisiúnta Bloom i bPáirc an 
Fhionnuisce, a bhuí sin le Turasóireacht Cheatharlach. Bhí seastán ag an 
tionscadal ‘Lucht Ite na Scailliún’ ag an imeacht Kandle i gColáiste Cheatharlach, 
rud a thug deis do Take a Part Carlow a chinntiú go raibh na síolta curtha go 
tréan ar fud an cheantair agus daoine a mheabhrú arís úinéireacht na leasianme 
‘Lucht Ite na Scailliún’ a ghabháil ar ais!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Baill den Ghrúpa Gníomhaíochta Ealaíon Lisa agus Mary agus pacaí ‘Lucht Ite na Scailliún’ á dtabhairt amach 
acu do scoileanna i gceantar Bhóthar na Tulaí. 

 
An Chomhdháil ‘Social Making’, Plymouth, An Ríocht Aontaithe 
Thaistil Take a Part Carlow go dtí an Ríocht Aontaithe chun a bheith i láthair ag 
comhdháil náisiúnta lena chomhpháirtí Take A Part CIC UK in Plymouth – rinne 
an bhean áitiúil Lisa Brooks ábhar a chur i láthair ag an gcomhdháil in éineacht 
le Michael Fortune. Rinne Aileen Nolan, Comhordaitheoir Take a Part Carlow, 
agus Oifigeach Ealaíon Chomhairle Contae Cheatharlach Sinead Dowling cuid 
den cur i láthair freisin, mar aon le Comhairle Ealaíon na hÉireann.   
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Cruinniú na nÓg  
Ghlac Take a Part Carlow páirt i Lá Náisiúnta na Cruthaitheachta leis na 
tionscadail Splattervan agus Go Fly Your Kite ar an bpáirc imeartha faoin ngrian!  
Tháinig 164 duine ón gceantar áitiúil amach an lá sin nuair a bhí  deis ag na leanaí 
eitleoga a dhéanamh, a eitilt agus a thabhairt abhaile.  Bhí éileamh chomh mór 
sin ar ghníomhaíochta an lae go ndearnamar arís é ag Lá Spraoi Náisiúnta na 
gComhpháirtíochtaí Spóirt i mí Iúil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

An Tionscadal ‘Splatter Van’  

Chuir Splattervan tús le cónaitheacht samhraidh i gceantar Bhóthar na Tulaí ag 

obair le leanaí agus daoine óga áitiúla. Ghlac sé páirt freisin i Féile Ealaíon 

Cheatharlach 2018 nuair a phéinteáil leanaí ó cheantar Bhóthar na Tulaí conair 

ealaíne fuinneoige timpeall an bhaile le linn na féile. Le linn an tsamhraidh, 

lean Splattervan d’obair a dhéanamh le daoine óga ó cheantar Bhóthar na Tulaí 

chun dath a thabhairt chuig sráideanna Bhóthar na Tulaí. Ba shampla iontach 

de cheann de na tionscadail sin é Let Loose, mar a thug na leanaí air. De 

Sathairn an 8 Meán Fómhair, cuireadh críoch leis an tionscadal sin ag 

Clubtheach Eire Óg le cóisir cheiliúrtha le haghaidh na leanaí agus daoine óga 

uile a ghlac páirt ann agus taispeánadh scannán ina léirítear réaltaí óga ar fad a 

bhfuil cónaí orthu i gceantar Bhóthar na Tulaí. 
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An Tionscadal Ealaíne Sráide Splatter Van  

Oíche an Chultúir  
Ghlac Take a Part Carlow páirt in Oíche an Chultúir, Ceatharlach ar an 21 Meán 
Fómhair! Taispeánadh gearrscannán ina léirítear an obair ar fad a rinne Michael 
Fortune le hIonad Cúraim Lae na hEasca, “Tess and Nancy”.  Déantar béaloideas 
agus scéalta ó sheancheantar Bhóthar na Tulaí i gCeatharlach a léiriú sa 
ghearrscannán sin.  D’óstáil Take a Part Carlow Ceardlanna Ealaíne le haghaidh 
daoine óga in Ionad Pobail New Oak inar baineadh úsáid as nithe a aimsíodh 
agus a spreag daoine óga chun machnamh a dhéanamh faoi aire a thabhairt don 
chomhshaol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comhdháil Rannpháirtíochta Pleanálaithe Baile in VISUAL 
Chuir Aileen Nolan, Comhordaitheoir Take a Part Carlow comhthéacs Take a 
Part Carlow i láthair ag an gcomhdháil seo, in éineacht leis an gcónaitheoir áitiúil 
Lisa Brooks a labhair lena heispéireas le dhá bhliain anuas le Take a Part Carlow. 
Chuir an t-ealaíontóir Michael Fortune a chuid oibre i láthair sa cheantar áitiúil 
le linn na bliana agus chuir an cónaitheoir áitiúil Clifton Redmond a dhán i láthair 
an 200 duine a bhí i láthair ag an gcomhdháil.  
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“Let’s Talk” - Tionscadal um Meabhairshláinte Dearfach  
I gcomhar leis an ealaíontóir ó Bhalana Paul Byrne, baill an phobail áitiúil agus 
an Fhéile Mensana (Féile Meabhairshláinte Cheatharlach), sheol Take a Part 
Carlow 2 mhúrphictiúr le cead ó Chlubtheach Éire Ōg agus teach tábhairne 
Miller's (Bóthar na Tulaí) atá faoi úinéireacht phríobháideach. Is léiriú iad ar 
fhocail/teachtaireachtaí a bhaineann leis an meabhairshláinte dhearfach. 
 

 
An tionscadal Let’s Talk ag Clubtheach Éire Ōg  

 
Maidineacha Caife sa Phobal 
D’óstáil Take a Part Carlow maidin chaife sa phobal d’fhonn an scéal a 
scaipeadh faoi obair Take A Part agus chun a chinntiú gurb é an pobal áitiúil a 
dhéanann an cinneadh maidir leis an gcineál ealaíne a chuirtear sa cheantar 
agus go mbíonn siad páirteach go hiomlán sa phróiseas 
cinnteoireachta.  D’fhreastail thart ar 15 duine ó Phobal Bhóthar na Tulaí ar an 
maidin chaife seo, agus mar thoradh uirthi aontaíodh go reáchtáiltear 
Ceardlanna/Imeachtaí Ealaíne gach tráthnóna Céadaoin óna 7pm-9pm in Éire 
Óg, arna eagrú trí Take a Part Carlow chun breis daoine a mhealladh chun a 
bheith páirteach sa tionscadal. Is é “Let Loose” teideal oibre an chláir seo. 
Rinneadh maidin chaife eile de chuid Take a Part Carlow a óstáil in VISUAL 
agus Músaem Cheatharlach, áit ar bhuail cónaitheoirí le foireann gach ionad 
agus tugadh turas dóibh. 
 
Freastal ar Pharáid MACNAS 
D’fhreastail na hionadaithe áitiúla Mary Reddy, Lisa Brooks, Ciara Dowling agus 
Cliona Dowling chomh maith leis an gComhordaitheoir Aileen Nolan ar Pharáid 
Macnas i nGaillimh. Ba é aidhm an turais seo ná sártaispeántas d’imeacht 
ealaíne a fheiceáil agus an meon a spreagadh i ndaoine nach gá teorainn a bheith 
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le rudaí mar sin. Mar thoradh ar an imeacht seo, shocraigh an Grúpa 
Gníomhaíochta Ealaíne Take a Part Carlow ionadaíocht a dhéanamh ar Bhóthar 
na Tulaí ag Paráid Naomh Pádraig 2018 i gCeatharlach. 
 
An Clár ‘Let Loose’ 
Go déanach i mí Dheireadh Fómhair, cuireadh tús le clár le haghaidh daoine óga, 
Let Loose, i gClubtheach Éire Óg agus d’fhreastail breis agus 60 cónaitheoirí 
áitiúla agus 5 ealaíontóir air. Spreagann Let Loose daoine óga chun rince agus 
canadh a dhéanamh, chomh maith le suaitheantais a dhearadh, smaointe a 
chomhroinnt agus taitneamh a bhaint as an saol. 

 

Ar an 14 Samhain i gCubtheach Éire Óg, bhuail Comhairle Ealaíon na hÉireann 

le daoine áitiúla chun a dtuairimí a fháil maidir le Take a Part Carlow. 

Tá Let Loose tar éis forbairt a dhéanamh, ceardlanna, imeachtaí rince agus 

taibhithe amhairc-ealaíona, agus Cóisir Nollaig a óstáil le haghaidh gach duine a 

bhí páirteach ann in 2018. 

 

 
VISUAL 
 
In 2018, bhain VISUAL roinnt buaicphointí suntasacha amach, idir éachtaí agus 
gníomhaíochtaí, lena n-áirítear: 
 

 Lucht féachana breis agus 70,000 duine 

 Méadú 7% ar ioncam ginte 
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 Méadú 6% in ioncam ón Oifig Ticéad  

 Méadú 66% i ndeontais ó Éire Chruthaitheach 

 Méadú 43% in acmhainn lucht féachana i láthair ag imeachtaí do leanaí 

 Méadú 25% in acmhainn lucht féachana i láthair ag léirithe scannán  

 Méadú 13% i leantóirí Meáin Shóisialta   

 39 post lánaimseartha agus páirtaimseartha á gcoinneáil 

 Tionchar eacnamaíoch mac-chuideachta lena n-áirítear thart ar 300 oíche 
lóistín áitiúil le haghaidh taibheoirí agus criúnna ar cuairt. 

 Deontas AE €26,000 as páirt a ghlacadh i Mol Fiontraíochta Ealaíon agus 
Daonnachtaí a bhunú i gCeatharlach. 

 
Soláthar foirne 
Tugadh faoi próisis earcaíochta in 2018, as ar ceapadh Oifigeach Forbartha, 
Comhordaitheoir Cláir Amharclainne agus Bainisteoir Margaíochta agus 
Rannpháirtíochta.   
 
D’éirigh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin as an ról i mí na Samhna 2018 chun 
tabhairt faoi ról nua mar Stiúrthóir Ghailearaí na hEolaíochta, Baile Átha Cliath.  
Dá réir sin, ceapadh Stiúrthóir Eatramhach i mí na Nollag 2018 go dtí go mbeidh 
an próiseas earcaíochta chun Príomhoifigeach Feidhmiúcháin nua/Stiúrthóir 
Ealaíne nua a cheapadh curtha i gcrích.  
 
Rialachas 
In 2018, tháinig an Bord le chéile ar na dátaí seo a leanas: 06/02; 25/04; 25/07 
agus 24/10 agus pléadh an Plean Straitéiseach 2017 – 2021 agus ábhair eile.  
Tháinig an Coiste Airgeadais le chéile ar bhonn rialta chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar bhuiséid oibriúcháin, cuntais bainistíochta agus cúrsaí eile a 
bhaineann le bainistiú agus rialú airgeadais an ionaid agus tuairiscíodh don 
Bhord maidir leis na hábhair sin.  Tháinig an Grúpa Oibre um Rialachas 
Corparáideach le chéile freisin ar bhonn rialta chun próiseas rialachais agus 
iniúchóireachta an chuideachta a phlé agus tuairiscíodh don Bhord maidir leis na 
hábhair sin. 
 
 
 
Clár na nAmharc-ealaíona 
In 2018, cuireadh taispeántais le Denis McNulty, Marjetica Potrc agus Art Works 
2018 (Encountering The Land) ar siúl sa phríomhghailearaí. I measc na 
dtaispeántas eile a bhí ar siúl in 2018, bhí Alan Butler; Ali Kirby; Deirdre 
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O’Mahony; Damien O’Reilly; Uriel Orlow; Town Planners (i gcomhar le 
Workhouse Union) agus Katie Watchorn.  
 
Clár na dTaibh-ealaíona 
In 2018 rinneadh 135 imeacht a óstáil san amharclann agus bhí 26,320 pátrún ar 
fad againn i rith na bliana. I measc na mbuaicphointí bhí deireadh seachtaine na 
scannán ficsean eolaíochta, Tommy Tiernan (2 léiriú a díoladh amach go 
hiomlán), Fíbín: Toraíocht, Christy Moore (2 léiriú a díoladh amach go hiomlán), 
Pat Shortt, The Matchmaker, To Kill A Mockingbird, The Nutcracker, Phil Coulter 
agus taispeánadhThe Greatest Showman agus It’s A Wonderful Life. 
 
Gníomhaíochtaí Pobail/Rannpháirtíochta  
Cuireadh 149 imeacht oideachais ar siúl in 2018 inar ghlac 4,867 duine ar fad 
páirt. Tháinig borradh mór faoi na ceardlanna le haghaidh lapadán agus leanaí 
ar chlár na hamharc-ealaíona de bharr obair Clare Breen, (ealaíontóir cónaithe).  
Cuireadh béim faoi leith ar ionchuimsiú sóisialta le 37.5% de dhíolacháin ticéad 
amharclainne ag dul go grúpaí sóisialta spriocdhírithe (méadú 7% ó 2017). 
 
Torthaí Airgeadais  
Fuair an chuideachta fordheontas €498,000 ó Chomhairle Contae Cheatharlach, 
€36,000 breise ó Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Cheatharlach, €95,000 i 
maoiniú ionad bliantúil ón gComhairle Ealaíon, chomh maith le breis agus 
€45,000 ó iarratais eile ar dheontais. Tógadh €403,835 isteach ag an Oifig Ticéad.  
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MÚSAEM CONTAE CHEATHARLACH 
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Ceiliúradh 175 bliain Shiúracha na Trócaire 
Dé Domhnaigh an 4 Samhain ar 1pm, ag an mbealach isteach go Clochar na Trócaire, Naomh 
Leo, Bóthar Bhaile Átha Cliath, Ceatharlach, rinne Comhairle Contae Cheatharlach, Músaem 
Contae Cheatharlach, Coláiste Naomh Leo, agus Siúracha na Trócaire ceiliúradh ar an seachtar 
siúr a bhuail an bóthar 175 bliain ó shin ó Clochar Naomh Leo chun an chéad Chlochar de 
chuid Ord na Trócaire a bhunú i gCríocha Mheiriceá i bPittsburgh, Pennsylvania, SAM. Ba iad 
an seachtar sin Máthair Frances Warde, Sr Josephine Cullen, Sr Philomena Reid, Sr Elizabeth 
Strange, Sr Aloysius Strange, Sr Veronica McDarby agus Sr Agatha O’Brien. I ndiaidh dóibh a 
gcéad chlochar a bhunú in Pittsburgh, bhunaigh siad go leor clochar, scoileanna agus ospidéal 
ar fud Chríocha Mheiriceá. In 2004, athainmníodh an Coláiste Saorealaíon a bhunaigh siad in 
1929 Ollscoil Cheatharlach.  
 
Nocht an Sár-Oirmhinneach Denis Nulty, Easpag Chill Dara & Leithghlinne an phlaic le Sr 
Kathleen Kennedy, Siúracha na Trócaire, Ceatharlach agus Sr Sheila Carney, Siúracha na 
Trócaire, Pittsburgh. Ina dhiaidh sin, cuireadh imeacht faoi dhíon ar siúl inar léiríodh ceol agus 
dráma agus tugadh bronnadh ar Ollscoil Ceatharlach, Pittsburgh agus Comhthionól na 
Trócaire, Ceatharlach. I measc na n-aoichainteoirí, bhí Sr Sheila Carney, a thaisteal ó 
Pittsburgh, agus Moinsíneoir Caoimhín O Néill, iar-Uachtarán Choláiste Ceatharlach. Chuir 
daltaí Choláiste Naomh Leo dráma le Janice de Broithe ar an stáitse agus é bunaithe ar theacht 
na Siúracha go Pittsburgh. Ghlac siad le Teastais na nDochtúireachtaí Oinigh ó Ollscoil 
Cheatharlach, Pittsburgh in ómós do ról an tseachtar siúracha i mbunú na hOllscoile. Chas 
Justin Kelly a amhrán faoina dturas agus ní ba dhéanaí an tráthnóna sin, chuir sé féin agus a 
bhanna ceoil tús le ceolchoirm in Eaglais Naomh Clár, an Ghráig, i gcuimhne na seachtar.  
Bhronn Clr Brian O’Donoghue, Cathaoirleach Chomhairle Contae Cheatharlach obair ealaíne 
arna coimisiúnú go speisialta ar Sr Sheila Carney. Ba iad iarscoláire Coláiste Naomh Leo Jackie 
Kielty agus a fear céile Ed a rinne an obair ealaíne atá déanta as ór agus airgead.  Cuireadh an 
obair ealaíne ar taispeáint in Ollscoil Ceatharlach. Ba é Músaem Contae Cheatahrlach a rinne 
an ceiliúradh a chomhordú. Bhronn an Dr Séamus Ó Murchú, Cathaoirleach Bhord Mhúsaem 
Contae Cheatharlach bratach Cheatharlach ar an Sr Carney a chuirfear ar eitilt ag Ollscoil 
Cheatharlach le linn mhí an Mhárta. I ndiaidh an imeachta sin, thug an Dr Eimear Cotter, 
Stiúrthóir na hOifige Inbhuanitheachta Comhshaoil ag an nGníomhaireachta um Chaomhnú 
Comhshaoil agus iarscoláire Choláiste Naomh Leo, an tOchtú Léacht Bhliantúil Catherine 
McAuley.  
 
Meastar gur fhreastail breis agus 200 duine ar an imeacht seo arna chomhordú ag Músaem 
Contae Cheatharlach.  
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An Sár-Oirmhinneach Denis Nulty, Easpag Chill Dara & Leithghlinne agus an phlaic á nochtadh 
aige, le Sr Kathleen Kennedy, Siúracha na Trócaire, Ceatharlach agus Sr Sheila Carney, 
Siúracha na Trócaire, Pittsburgh.  
 

 
Sr Sheila Carney le daltaí Choláiste Naomh Leo ar ghlac Teastais na nDochtúireachtaí Oinigh ó 
Ollscoil Cheatharlach, Pittsburgh.  
 
Naomh Willibrord 
I ndiaidh rath thionscadal Naomh Willlibrord in 2017, rinneadh tuairisc ar cheiliúradh Naomh 
Willibrord ar an tsraith teilifíse RTÉ ‘Nationwide’ Dé Luain an 12 Feabhra. I mí an Mheithimh 
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2017, lean Helen McInerney, tuairisceoir, agus Brian Walsh, ceamaradóir, an tsiúlóid ‘Siúl le 
Willibrord’ ó Sheanleithghlinn go Ceatharlach agus léirítear scannánaíocht álainn den chontae 
cois na Bearú sa phíosa oibre sin. Cuireadh agallamh ar chuid de na rannpháirtithe, idir 
Éireannaigh agus Lucsamburgaigh, lena n-áirítear an tEaspag Burrows agus an tEaspag Nulty, 
Dermot Mulligan, Coimeádaí an Mhúsaeim, agus an tOllamh Dáibhí Ó Cróinín. Léirigh gach 
duine acu tuairimí an-dearfacha ar fad maidir leis an imeacht agus maidir leis an gcomhoibriú 
idir Contae Cheatharlach agus Echternach. Dheimhnigh RTE gur fhéach 359,000 duine ar an 
gclár áirithe sin. Tá teacht air ar RTÉ Player. Léirítear tuairisc ó Altamont Gardens sa chlár 
freisin.  
  

 
Seat cumhdaigh chlár RTÉ ‘Nationwide’  
 
Ceardlann Callagrafaíochta  
Rinne an Músaem Tim O’Neill, duine de phríomhchallagrafaithe na hÉireann, a éascú chun 
cuairt a thabhairt ar Scoil Mhuire gan Smál ar an 18 Eanáir chun ceardlanna a dhéanamh leis 
na ranganna sinsearacha agus blaiseadh a thabhairt dóibh ar theicníc na callagrafaíochta agus 
an modh a d’úsáid manaigh na hÉireann chun na lámhscríbhinní áille a dhéanamh. Bhí Scoil 
Mhuire gan Smál tar éis banna ceoil a chur go Echternach, Lucsamburg in 2017 mar chuid de 
thuras Cheatharlach agus tugadh na ceardlanna seo don scoil mar chomhartha buíochais.  
 
 
Comhdháil na Turasóireachta Spioradálta 
Dé hAoine an 9 Márta, rinne Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge i gcomhar leis an Institiúid 
Srioradáltachta um Taighde agus Oideachas (SpIRE) an Comhdháil  ‘Pilgrimage & the Evolution 
of Spiritual Tourism’ a óstáil. Bhí go leor aoichainteoirí idirnáisiúnta ag an gcomhdháil agus 
cuireadh páipéir maidir leis an turasóireachta spioradálta in Éirinn i láthair na Comhdhála 
freisin. Labhair Dermot Mulligan, Coimeádaí an Mhúsaeim maidir le tionscadal Naomh 
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Willibrord. Bhí seastáin eolais éagsúla ag an gcomhdháil, amhail Turasóireacht Cheatharlach 
agus Coiste Naomh Columbanus, Míseal.  
 
An tIrisleabhar ‘Ireland’s Own’:  
In eagrán an irisleabhair mhóréilimh sheachtainiúil ‘Ireland’s Own’ ó Dé hAoine an 13 Aibreán 
2018, léirítear alt 3 leathanach faoi Naomh Willibrord, arna scríobh ag an iriseoir Ray Cleere, 
mar aon le grianghraif de Thaise Naomh Willibrord á tabhairt agus tagairt don taispeántas atá 
fós ar siúl sa Mhúsaem.  

 

Léacht Phoiblí Naomh Willibrord: 

Thug Dermot Mulligan, Coimeádaí an Mhúsaeim, léacht phoiblí dar teideal, ‘Re-discovering 
St. Willibrord, Patron Saint of Luxembourg and his County Carlow Connection’ i Leabharlann 
Bhun Chlóidí, Bun Chlóidí, Co. Loch Garman, Déardaoin an 5 Aibreán.   
 
Leabhar Naomh Willibrord: 

Dé Céadaoin an 6 Meitheamh, seoladh an leabhar ‘Re-discovering St. Willibrord, Patron Saint 
of Luxembourg, First Apostle of the Netherlands and his County Carlow Connection’ le Dermot 
Mulligan in éineacht leis an Ollamh Dáibhí Ó Cróinín agus Pierre Kauthen i gColáiste 
Cheatharlach. Ba é an tOllamh Dáibhí Ó Cróinín, Roinn na Staire, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, 
a scríobh ar dtús faoin nasc le Ceatharlach in 1982, a sheol an leabhar. Is éard atá sa leabhar, 
atá scríofa i mBéarla, i nGaeilge agus i nGearmáinis, ná cuntas achomair ar stair Naomh 
Willibrord agus tugtar sonraí ann maidir leis an gceiliúradh stairiúil a tharla i gCo. Cheatharlach 
agus in Echternach, Lucsamburg in mí an Mheithimh 2017. Seoladh an leabhar bliain amháin 
cothrom an lae a chuaigh an grúpa oilithreachta ó Cheatharlach chun páirt a ghlacadh i 
‘mórshiúl an phreabtha’ in Echternach. Bhí Banna Ceoil na Toirbhirte i láthair agus bhí cead 
speisialta faighte acu ó Chumann Willibrord chun port an phreabtha a sheinm. Chomh maith 
leis an Ollamh Ó Cróinín,  labhair William Paton, Cathaoirleach Chomhairle Contae 
Cheatharlach, an tAthair Conn O’ Maoldhomhnaigh, Uachtarán Choláiste Cheatharlach, an 
tEaspag Michael Burrows agus an tEaspag Denis Nulty freisin ag an seoladh. Foilsíodh an 
leabhar mar chuid de cheiliúradh ‘Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúir’ agus ‘Bliain na 
Gaeilge’. Foilsíodh an leabhar le tacaíocht ó Chumann Willibrord in Echternach, Deoise 
Leithghlinne trí Thiomnacht Knox agus Deoise Chill Dara agus Leithghlinne. Scaipeadh an 
leabhar trí na leabharlanna, oifigí comhairle, an Músaem, oifigí paróiste, eaglais agus 
scoileanna ar fud an chontae. Seoladh an leabhar go Echternach freisin lena scaipeadh ann. 
Seoladh cóip den leabhar chuig Ambasadóir na Beilge, Ambasadóir na hOllainne, Ambasadóir 
Shasana agus Ambasadóir na Gearmáine le cuireadh go Ceatharlach istigh leis. Thug an tUasal 
Ivan Healy, Consal Oinigh Lucsamburg go hÉirinn, an leabhar don Uasal Jean Olinger, 
Ambasadóir Lucsambourg go hÉirinn, lonnaithe i Londain.  
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(Ó Chlé go Deas) An Ró-Oirmhinneach Tom Gordon, Déan Ard-Eaglais Naomh Laserian, 
Seanleithghlinn; an Ró-Oirmhinneach John Cummins, Mainistir Laoise; an tOllamh Dáibhí Ó 
Cróinín, an Roinn Staire, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; Clr William Paton, Cathaoirleach 
Chomhairle Contae Cheatharlach; an Sár-Oirmhinneach Denis Nulty, Easpag Chill Dara & 
Leithghlinn; Dermot Mulligan, Coimeádaí, Músaem Contae Cheatharlach; an Fíor-
Oirmhinneach Michael Burrows, Easpag Chaisil, Phort Láirge, Leasa Móire, Fhearna, Osraí 
agus Leithghlinne; Kathleen Holohan, Uasal, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae 
Cheatharlach and an tAthair Conn Ó Maoldhomhnaigh, Uachtarán Choláiste Cheatharlach. 
Grianghraf: Paul Curran, Comhairle Contae Cheatharlach. 
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Comórtas Ealaíne Naomh Willibrord: 
Mar chuid den seoladh leabhair, bronnadh duaiseanna Chomórtas Ealaíne Naomh Willibrord:, 
arna n-urrú ag Músaem Contae Cheatharlach, Deoise Chill Dara agus Deoise Leithghlinne. Ba 
as Scoil Náisiúnta Naomh Mhuire, Muine Bheag, na 5 bhuaiteoir ar fad: Davina Than sa chéad 
áit;  roinn Martha Dolan agus Megan Watkins an dara áit; roinn  Chloe Marshall, Oliver Joynt 
de Fouw agus David Scanlon an trí áit. Mar chuid den chomórtas bhí dearbhán ealaíne scoile 
€180 le buachan. Ghlac Príomhoide na Scoile, Sylvia Eades, leis sin thar ceann na scoile. Ba iad 
an tEaspag Burrows agus an tEaspag Nulty, in éineacht le Clr William Paton, Cathaoirleach 
Chomhairle Contae Cheatharlach, agus an Dr Séamus Ó Murchú, Cathaoirleach Bhord 
Mhúsaem Contae Cheatharlach a bhronn na duaiseanna.  
 

 
Bronnadh na chéad duaise i gComórtas Ealaíne Naomh Willibrord: an Sár-Oirmhinneach Denis 
Nulty, Easpag Chill Dara & Leithghlinn; an Dr Séamus Ó Murchú, Cathaoirleach Bhord 
Mhúsaem Contae Cheatharlach; Davina Than, Rang 6, Scoil Náisiúnta Naomh Muire, Muine 
Beag; Clr William Paton, Cathaoirleach Chomhairle Contae Cheatharlach agus an Fíor-
Oirmhinneach Michael Burrows, Easpag Chaisil, Phort Láirge, Leasa Móire, Fhearna, Osraí 
agus Leithghlinne; Grianghraf: Paul Curran, Comhairle Contae Cheatharlach. 
 
Dé Domhnaigh an 8 Iúil, tháinig Cumann Staire Ráth Michíl, Baile Átha Cliath ar cuairt go 
Contae Cheatharlach le haghaidh turais lae Naomh Willibrord arna eagrú ag an Músaem. 
Tháinig beagnach 30 duine ar an turas sin, gach duine acu ar bís chun na háiteanna a luaigh 
an tOllamh Dáibhí Ó Cróinín, Roinn na Staire, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh,  i léacht a fuair 
siad uaidh anuraidh a fheiceáil. Thug siad cuairt ar Leithghlinn, Seanleithghlinn, Garraí Uí 
Bhruacháin agus Ceatharlach.  
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Déardaoin an 12 Iúil, thug Turas Éacúiméineach Fhearna turas ar Chontae Cheatharlach. 
Chuaigh siad go dtí an Músaem agus ansin go dtí Ard-Eaglais Naomh Laserian agus go 
Seanleithghlinn le haghaidh léacht ó Dermot Mulligan maidir le Naomh Willibrord.  
 
Cuairt Ambasadóir na Beilge. 
Chuir Músaem Contae Cheatharlach agus Ard-Eaglais na Deastógála fáilte roimh a Shoilse, 
Pierre-Emmanuel de Bauw, Ambasadóir na Beilge go hÉirinn Dé hAoine, an 31 Lúnasa. I 
ndiaidh dó cuireadh a fháil ón Músaem, thug Ambasadóir de Bauw cuairt ar an dá áit chun na 
sonraí faoi nasc Naomh Willibrord leis an gcontae a chloisteáil, ós rud é gur thug an naomh 
cuairt chun na Beilge ar a mhisean sa 7ú haois agus go bhfuil cráifeacht fós ann dó.  
 

           
Grianghraif de chuairt a Shoilse, Pierre-Emmanuel de Bauw,  
Ambasadóir na Beilge chun na hÉireann, ar an Músaem.  
 
Bhí ríméad ar Ambasadóir de Bauw freisin naisc stairiúla eile a fheiceáil idir an Bheilg agus 
Éirinn, ina measc an phuilpid a bhíodh san Ard-Eaglais agus atá ar taispeáint sa Mhúsaem 
anois, forbairt na Monarchan Siúcra ag an gcuideachta Bheilgeach Lippens agus a chloisteáil 
go léiríonn an contae ómós ar na saighdiúirí a fuair bás le linn an Chéad Chogadh Domhanda 
le cuimhneachán i Leithghlinn an Droichid atá bunaithe ar dhearadh Gheata Menin, i Ypres sa 
Bheilg.  
 
Mar chuid de chuairt an Ambasadóra, bhí cruinniú aige le Clr Brian O’Donoghue, 
Cathaoirleach Chomhairle Contae Cheatharlach; Pat Delaney, Leas-Phríomhfheidhmeannach; 
Bernie O’Brien, Stiúrthóir Seirbhísí agus Kieran Comerford, Ceann na Fiontraíochta.  
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A Shoilse Pierre-Emmanuel de Bauw, Ambasadóir na Beilge chun na hÉirinn  
ag fáil bronnta ón Dr Séamus Ó Murchú, Cathaoirleach Bhord Mhúsaem Contae Cheatharlach.  
 
 
Féile Naomh Willibrord 2018 
Rinneadh an 7 Samhain, lá fhéile Naomh Willibrord a cheiliúradh in Ard-Eaglais na Deastógála 
faoi stiúir an tSár-Oirmhinnigh Denis Nulty, Easpag Chill Dara & Leithghlinn. Rinneadh an-
ionadaíocht ar bhunscoileanna Pharóiste na hArd-Eaglaise, chomh maith leis na 
meánscoileanna, Acadamh Naomh Muire agus Coláiste Naomh Leo. Tá Taise Naomh 
Willibrord ar taispeáint ar bhonn buan san Ard-Eaglais.  
 
An Ísiltír & An Ghearmáin 
Go luath i mí na Samhna, thug St. Jakobus und Johannes Gilde, Emmerich am Rhein, an 
Ghearmáin (Cuallacht Naomh Eoin agus Naomh Séamus, Dúiche na Réine) cuireadh do 
Dermot Mulligan, Coimeádaí an Mhúsaeim, teacht chuig comhdháil dár gcuid chun páipéir a 
chur i láthair maidir le Naomh Willibrord agus a nasc le Contae Cheatharlach. Chaith Naomh 
Willibrord agus a mhisinéirí tamall sa dúiche sin agus tá a thionchar fós le braith ann sa lá atá 
inniu ann. I ndiaidh teagmháil a dhéanamh le Cumann Willibrord in Echternach, Lucsamburg, 
tháinig duine d’eagraithe na comhdhála, an Dr Hans Jürgen Arens, cuairt ar Chontae 
Cheatharlach agus ar an Músaem i mí an Mheithimh. Tá sé beartaithe ag an gCuallacht cuairt 
a thabhairt ar Chontae Cheatharlach agus ar Éirinn i mí Mheán Fómhair 2019. Thug Dermot 
cuairt ar an gcathair Utrecht san Ísiltír freisin. Ba é Naomh Willibrord an chéad Ard-Easpag sa 
chathair sin. Arís, tá tionchar a mhisin fós le braith ann sa lá atá inniu ann. Tá an Ard-Eaglais 
mór Anglacánach Naomh Mártan tógtha san áit chéanna, nó an-ghar don áit chéanna ina raibh 
an chéad eaglais Naomh Mártan de chuid Naomh Willibrord. Tá an Eaglais Caitliceach ón 19ú 
haois déag ainmnithe as Naomh Willibrord agus tá Taise dá chuid le feiceáil ann. Gar don dá 
eaglais tá dealbh mhór chré-umha ar bharr plionta cloiche a léiríonn Naomh Willibrord ar a 
chapall agus é teacht chun na cathrach. Tá roinnt mhaith nithe ó aimsir Naomh le feiceáil i 
Músaem Naomh Catherine, ina léirítear stair reiligiúnach na hÍsiltíre. Bhuail Dermot le 
foireann agus baill choiste Visit Utrecht, Eaglais Chaitliceach Naomh Willibrord agus Mhúsaem 
Naomh Catherine.  
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(Ar dheis) An dealbh mhór chré-umha ar bharr plionta cloiche a léiríonn Naomh Willibrord ar 
a chapall agus é ag teacht chun na cathrach. (Ar dheis) An scrín óir ón 7ú haois ina bhfuil roinnt 
taismí a thug Pope Sergius do Naomh Willibrord. Tá sí ar taispeáint anois in Eaglais Naomh 
Mártan in Emmerich sa Ghearmáin. 
 
An Taispeántas ‘Palimpsest’   
I rith mhí an Mheithimh, bhí suiteáil uathúil ar a dtugtar ‘Palimpsest’ ar taispeáint sa 
Mhúsaem. Is le Maree Hensey, amharc-ealaíontóir atá lonnaithe i gCluain Mhór, é. Cuireadh 
an obair ealaíne, arna thacú ag Artlinks,  isteach i measc na dtaispeántas sa Mhúsaem. 
Rinneadh Palimpsest le hábhar a fuarthas mórthimpeall ar theach Maree i gCluain Mhór agus 
is léiriú é ar an úsáid a baineadh as an teach sna laethanta atá imithe thart. D’oscail Nigel 
Monaghan, Coimeádaí Mhúsaem Stair an Dúlra in Ard-Mhúsaem na hÉireann an taispeántas 
Dé Luain an 28 Bealtaine. Bhí roinnt crúscaí gloine ó Ard-Mhúsaem na hÉireann ina gcuid den 
taispeántas. Déanann obair Maree iniúchadh ar chuimhne, caillteanas, nithe neamhaitheanta 
agus iarsmaí fo-thairseachúla agus uaigneacha ó shaolta na laethanta seo agus na laethanta 
atá imithe thart. Mar chuid de Chruinniú na nÓg, rinne an Músaem é a éascú go n-oibreodh 
Maree le Scoil Náisiúnta Naomh Iósaef, Baile Haicéid chun ceardlann a dhéanamh maidir lena 
taispeántas. Dé Máirt 26 Meitheamh, reáchtáil Maree caint ealaíontóra poiblí sa Mhúsaem, 
áit ar chuir Emma-Lucy ‘O’Brien, Visual Carlow, agallamh uirthi maidir lena saol oibre agus a 
taispeántas sa Mhúsaem.  
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Bróisiúr maidir leis an Taispeántas ‘Palimpsest’  
 
Cúrsa Staire Áitiúla, Coláiste Cheatharlach 
Reáchtáil Coláiste Cheatharlach cúrsa spéise maidir le stair áitiúil agus cuireadh béim ar 
fhoinsí eolais áitiúla i gContae Cheatharlach lena linn. Thug an Coláiste cuireadh do roinnt 
eagraíochtaí chun léachtaí a thabhairt mar chuid den chúrsa. Déardaoin an 1 Márta, tugadh 
léacht sa Mhúsaem maidir le ról an Mhúsaeim agus a ról i gcúrsaí seandálaíochta mar 
Mhúsaem Ainmnithe.  
 
An Tionscadal ‘Cosáin na Naomh, Ceatharlach’ 
Seoladh an tionscadal ‘Cosáin na Naomh’ den chéad uair in 2010 le foilseachán 
ardchaighdeáin, suíomh gréasáin agus aip speisialaithe is féidir a íoslódáil. Ba é an Músaem 
agus Turasóireacht Cheatharlach a rinne an tionscadal a chomhordú. Ba fho-choiste é an 
coiste tionscadail a rinne tuairisciú do Comhairle Contae Cheatharlach agus bhí ionadaithe air 
ó roinnt eagraíochtaí oidhreachta éagsúla. Tháinig an coiste le chéile le déanaí den chéad uair 
i roinnt blianta chun plé a dhéanamh ar na bealaí, an bróisiúr agus an suíomh gréasáin a 
nuashonrú.  
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Clúdach nuashonraithe den fhoilseachán ‘Cosáin na Naomh, Ceatharlach’ 
 
Bhí Seachtain na hOidhreachta agus Cruinniú Domhanda na dTeaghlach ar siúl an tseachtain 
chéanna. Mar chuid den mhórimeacht de chuid Cruinniú Domhanda na dTeaghlach i gCumann 
Ríoga Bhaile Átha Cliath, bhí seastán eolais ann ag an Músaem i gcomhar le Turasóireacht 
Cheatharlach agus Coiste ‘Cosáin na Naomh’. Bhí an seó ar siúl ó Dé Céadaoin 22 Lúnasa go 
dtí Dé hAoine 24 Lúnasa agus chuaigh a lán daoine ann. Chomh maith le heolas ginearálta 
agus bróisiúir maidir leis an gcontae a scaipeadh ag an seastán, bhí cóipeanna den leabhrán 
nuashonraithe agus nuafhoilsithe ‘Cosáin na Naomh, Ceatharlach’ ann freisin. Tá suíomhanna 
nua curtha leis an eagrán athbhreithnithe, chomh maith le heolas nuashonraithe maidir le 
naoimh an chontae. Mar chuid den seó, rinneadh trí fhíseán nua, ceann amháin le haghaidh 
gach ceann de na conair, a choimisiúnú agus a chraoladh ag an seó. Fuair an tionscadal 
maoiniú ó Chomhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach tríd an gclár LEADER, chomh 
maith le ó Chomhairle Contae Cheatharlach tríd an Músaem agus ó Thurasóireacht 
Cheatharlach.  
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Aisling O’Halloran, Músaem Contae Cheatharlach, ag cabhrú le baill an phobail ag seastán 
Thurasóireacht Cheatharlach ag Cruinniú Domhanda na dTeaghlach i gCumann Ríoga Bhaile 
Átha Cliath, Baile Átha Cliath.  
 
Babhla Bhaile Bheit 
Archaeology Ireland 
Foilsíodh dhá alt  arna gcur isteach ag an Músaem in eagrán an earraigh den irisleabhar 
Archaeology Ireland. Baineann ceann amháin díobh le Babhla Bhaile Bheit agus an ceann eile 
le Naomh Willibrord. Tá Babhla Bhaile Bheit ar iasacht  sa Mhúsaem ó Ard-Mhúsaem na 
hÉireann. Is é Archaeology Ireland an príomhfhoilseachán náisiúnta chun taighde 
seandálaíocha a chur chun cinn agus a chur ar fáil don phobal i gcoitinne le 30 bliain anuas.  
 
An tAlt Carloviana 
In eagrán 2019 de Carloviana, irisleabhar Chumann Staire & Seandálaíochta Cheatharlach, 
foilsíodh alt maidir le Babhla Bhaile Bheit, arna chomhscríobh ag Isabella Mulhall, Coimeádaí 
Cúnta, Rannóg Sheaniarsmaí na hÉireann ag Ard-Mhúsaem na hÉireann.  
 
Cumann Chartlanna na hÉireann: 
Foilsíodh tuairisc maidir le Babhla Bhaile Bheit i nuachtlitir Chumann Chartlanna na hÉireann, 
Márta 2018. Foilsíodh an alt sin sa nuachtlitir a fhoilsítear dhá uair sa bhliain de bharr an naisc 
idir doiciméid cartlainne agus an earra, agus eolas nua-aimsithe a bhaineann leis a bhí i 
gcartlann an Mhúsaeim.  
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Clúdach tosaigh Archaeology Ireland, Earrach 2018, agus an ailt faoi Bhabhla Bhaile Bheit 
 
Seachtain na Gaeilge 
Comhordaithe ag Glór Cheatharlach, bhí Seachtain na Gaeilge ar siúl ón 1 go dtí an 17 Márta. 
Dé Céadaoin an 7 Márta, reáchtáil an Músaem turas treoraithe trí Ghaeilge agus táthar ag 
leanúint ar aghaidh leis an gciorcal cainte Gaeilge sa Mhúsaem le linn na bliana scoile. Dé 
Céadaoin an 10 Deireadh Fómhair, ghlac an grúpa páirt i gComhrá ar líne, tionscnamh de chuid 
Sheachtain na Gaeilge chun seachtain iomlán de chomhrá leanúnach Gaeilge a chur ar siúl ar 
fud an domhain. 
 
Bliain na Gaeilge 
Ainmníodh 2018 ‘Bliain na Gaeilge’ chun comóradh 125 bliain ó bunaíodh Conradh na Gaeilge 
a cheiliúradh. Reáchtáladh go leor imeachtaí ar fud na tíre chun é sin a cheiliúradh. Mar chuid 
d’Fhéile an Fhómhair de chuid Ghlór Cheatharlach, Dé Sathairn 6 Deireadh Fómhair, thug Glór 
Cheatharlach agus an Músaem cuireadh don Ollamh Pádraig Ó Macháin, Ceann Roinne na 
Gaeilge i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, léacht a thabhairt maidir le stair na Gaeilge agus 
an ról a bhí aici sa ghluaiseacht neamhspleáchais. Cuireadh an léacht ar siúl i Seomra Cobden 
i gColáiste Cheatharlach. Labhair an tOllamh Ó Macháin i nGaeilge don chuid is mó ach 
cuireadh aistriúchán comhuaineach ar fáil freisin. D’fhreastail nach mór 40 duine ar an léacht 
sin.  
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An tOllamh Ó Macháin (ar dheis) lena mhuintir agus   
John McDarby, Músaem Contae Cheatharlach,  Bríde de Róiste, Glór Cheatharlach  
agus an file Deirdre Brennan i gColáiste Cheatharlach.  
 
‘Comórtas Thionscadal Staire na mBunscoileanna’ 
Reáchtáladh an searmanas bronnta duaiseanna le haghaidh ‘Comórtas Thionscadal Staire na 
mBunscoileanna’de chuid Cumann Staire agus Seandálaíochta Cheatharlach sa Mhúsaem, 
Déardaoin an 22 Márta. Bhí cead ag daltaí Rang 5 agus Rang 6 uile a bhfuil cónaí orthu i 
gCeatharlach nó atá ag dul ar scoil i gCeatharlach cur isteach air.  
 
I mbliana, bhuaigh Matthew Ellis ó Scoil Náisiúnta Cheatharlach, Ceatharlach an chéad duais 
lena thionscadal Ospidéal Naomh Dympna. Sa dara háit bhí Helena Cranny ó Scoil Náisiúnta 
Bhalana lena tionscadal Ceatharlach agus an Gorta Mór. Sa tríú áit bhí Eva Jones ó Scoil 
Náisiúnta Bhaile an Choillín lana tionscadal Tobar Naomh Fortchern.  Thug na moltóirí 
ardmholadh do Aisling Kearns ó Scoil Náisiúnta Bhalana as a tionscadal Caisleán Bhaile Muáin. 
Fanfaidh na hiontrálacha buaiteacha seo uile ar taispeáint sa Mhúsaem le linn na bliana seo 
chugainn. 
 
Cruinniú na nÓg 
Mar chuid den chéad Chruinniú na nÓg náisiúnta, a reáchtáladh ar an 15 Meitheamh, rinne 
an Músaem é a éascú go n-oibreodh Maree le Scoil Náisiúnta Naomh Iósaef, Baile Haicéid 
chun ceardlann a dhéanamh maidir lena taispeántas sa Mhúsaem. I ndiaidh na ceardlanna, 
tugadh daltaí na scoile ar thuras scoile speisialta sa Mhúsaem in éineacht le Maree agus 
foireann an Mhúsaeim. Roghnaíodh Scoil Náisiúnta Naomh Iósaef ós rud é gurb í an scoil is 
cóngaraí do stiúideo ealaíne Maree i gCluain Mór. De réir dealraimh, is é seo an chéad uair a 
d’oibrigh an scoil le healaíontóir. Mar chuid den cheardlann a bhí bunaithe sa seomra ranga, 
rinne na daltaí go léir píosa ealaíne a cuireadh ar taispeáint sa Mhúsaem le linn a dturas ann.  
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Bosca Poist Stairiúil de chuid An Post Goidte ó Chill Fhoirtchearnáin 
I mí Iúil, cuireadh isteach go mór ar An Post, Músaem Contae Cheatharlach agus staraithe 
áitiúla nuair a goideadh bosca poist a bhí as seirbhíse ó bhalla i gCill Fhoirtchearnáin i 
ndeisceart Chontae Cheatharlach. Ní raibh an bosca poist tar éis a bheith in úsáid le tamall 
fada agus, a bhuí le tionscnaíocht Chumann Staire & Seandálaíochta Cheatharlach, bhí An Post 
ar tí é a thógáil chun é a thabhairt ar iasacht fhadtéarmach do Mhúsaem Contae Cheatharlach. 
Nuair a tháinig an conraitheoir chun an obair a dhéanamh i lár mhí Lúnasa, fuair sé go raibh 
gadaithe tar éis a bheith ann roimhe mar bhí an bosca bainte amach as ann mballa cheana 
féin. Bhí foireann an Mhúsaeim in ann a dheimhniú go raibh an bosca poist fós ann ar an 24 
Iúil mar thug siad cuairt ar an áit ar an lá sin. Rinne An Post an ghoid a thuairisciú don Gharda 
Síochána.  
 

            
(Ar chlé) Pictiúr den bhosca poist i gCill Fhoirtchearnáin agus   
(ar dheis) an balla deisithe agus an bosca poist goidte  
 

Oíche an Chultúir 2018 

Chuir an Músaem tús le hOíche an Chultúir sa bhaile le ‘Turas Treoraithe’den Mhúsaem, 
inar tugadh seans do dhaoine déantúsáin a láimhseáil faoi mhaoirseacht le linn turais 
threoraithe dátheangaigh. Nuair a bhí an turas curtha i gcrích ag daoine, tugadh iad go 
Leabharlann Contae Cheatharlach, áit ar cuireadh tús le himeachtaí Oíche an Chultúir.  

 
Gradaim Ghnó Cheatharlach 2018 
Cuireadh an Músaem ar an ngearrliosta arís i nGradaim Ghnó Cheatharlach 2018 arna n-eagrú 
ag Comhlachas Tráchtála Cheatharlach sa chatagóir ‘An Fhéile nó Eispéireas Turasóireachta is 
Fearr’. Bhí an t-imeacht ar siúl in VISUAL, Déardaoin an 27 Meán Fómhair. Is é Féile 
Scríbhneoireachta agus Smaointe Bhuiríse a bhain an chéad duais amach sa chatagóir sin.  
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Mensana Fest 2018 
Mar chuid den fhéile Mensana Fest de chuid Chumann Meabhairshláinte Cheatharlach, 
iarradh ar an Músaem a bheith i gceannas ar thuras siúlóide timpeall an bhaile, Dé Sathairn 
an 13 Deireadh Fómhair. D’ainneoin na báistí, ghlac breis agus 30 duine páirt san imeacht seo. 
Thosaigh an turas amach sa Mhúsaem agus stop sé lasmuigh de na háiteanna seo a leanas: 
an Ard-Eaglais & Coláiste Cheatharlach; Teach na Cúirte; Margadh an Fhéir; Caisleán 
Cheatharlach; Droichead Bhoirne; Crann na Saoirse; agus an Príosún. Cuireadh críoch leis an 
imeacht le cupán tae sa Neighbourhood Café ar Shráid na Beairice. Ba é an aidhm a bhí leis 
an imeacht sin ná deis a thabhairt do dhaoine aithne a chur ar a dtimpeallacht agus bualadh 
le daoine eile agus an turas ag dul timpeall an bhaile.  
 
Scarefest 2018 
Dé hAoine an 2 Samhain, reáchtáil foireann an Mhúsaeim Turas Siúlóide Lucinda Sly i 
gCeatharlach. Thug an turas imeachtaí chun cuimhne ó mhí na Samhna 1834 nuair a maraíodh 
Walter Sly ag an Droim, Seanleithghlinn. Fuarthas a bhean chéile Lucinda, agus searbhónta 
leo John Dempsey ciontach as é a dhúnmharú agus cuireadh chun báis iad go poiblí i mí an 
Mhárta 1835 i bPríosún Cheatharlach, áit a bhfuil Ionad Siopadóireachta Cheatharlach anois. 
Ba í Lucinda an bhean deireanach a crochadh go poiblí i gCeatharlach. Thosaigh an turas 
amach sa Mhúsaem, faoi chomhla thógála na gcroch ó Phríosún Cheatharlach. Stop an turas 
ag Cearnóg na Seamróige, Margadh na bPrátaí, Lána na Smachtlainne, Halla Deighton agus 
Príosún Cheatharlach. Cuireadh críoch leis an turas leis an deis féachaint ar chealla na 
bpríosúnach daortha agus seasamh os cionn an bhealaigh isteach chun an phríosúin, áit ar 
tharla na mbásuithe.  
 

          
(ar chlé) John McDarby, Músaem Contae Cheatharlach, agus cóip den leabhar Lucinda Sly le 
Maidha Dainín Ó Sé, agus é ina sheasamh in aice le fuinneog Phríosún Cheatharlach, áit ar 
tharla na mbásuithe. (ar dheis) Doras an cheall daortha á oscailt i bPríosún Cheatharlach.  
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Turas Taithíochta 
 
 

Gach bliain, eagraíonn Turasóireacht Cheatharlach turas taithíochta le haghaidh 
oibritheoirí agus foireann turasóireachta ó áiteanna ar fud an chontae. Le linn an lae sin, 
tugann siad cuairt ar oibríochtaí turasóireachta éagsúla ar fud an chontae. Déardaoin an 
10 Bealtaine, chuir thart ar 40 duine deireadh lena dturas le cuairt ar an Músaem, áit a 
fuair siad amach faoi seirbhísí an Mhúsaeim agus eispéireas na gcuairteoirí a théann ann.  

 
Seó 50+ 
Reáchtáladh an Seó 50+ i gCumann Ríoga Bhaile Átha Cliath ó Dé hAoine an 19 Deireadh 
Fómhair go dtí Dé Domhnaigh an 21 Deireadh Fómhair. Ar an Aoine sin, chuiagh baill foirne 
de chuid an Mhúsaeim chuig an seó mar chuid de sheastán Thurasóireacht Cheatharlach. Bhí 
dhá sheastán a bhain leis an Músaem ann an t-am ar fad i rith an seó agus bróisiúir maidir leis 
an Músaem le fáil ann, lena n-áirítear taispeántas Naomh Willibrord agus an leabhrán ‘Cosáin 
na Naomh, Ceatharlach’. Díreach cosúil le mar a tharla ag Cruinniú Domhanda na dTeaghlach, 
bhí scáileán mór ar siúl ag an seastán agus an físeán ‘Cosáin na Naomh, Ceatharlach’ á 
thaispeáint air.  
 
Cuairt Ambasadóir na hUngáire 
Dé hAoine an 23 Samhain, tháinig a Shoilse István Pálffy, Ambasadóir na hUngáire chun na 
hÉirinn, ar cuairt chuig an Músaem mar chuid dá chuairt ar Cheatharlach, cuairt a bhí á hóstáil 
ag an Oifig Fiontraíochta Áitiúil.  
 

       
 
 
Alicia Premkumar  
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Ceapadh Alicia Premkumar, Dalta Idirbhliana i gColáiste Naomh Leo, mar Oifigeach 
Idirchaidrimh For-Rochtana Eolaíochta (seaimpín áitiúil na heolaíochta) le Cultúr Eolaíochta 
na hÉireann. Tá suim as cuimse ag Alicia i gcúrsaí comhshaoil agus is é John Tyndall, eolaí na 
19ú haoise as Ceatharlach, duine de na tionchair is mó uirthi. Mar aitheantas ar a héachtaí, 
bhronn an Músaem cóip de bheathaisnéis nua John Tyndall le Roland Jackson ar Alicia.  
 

 
Alicia Premkumar (ar chlé) agus cóip de bheathaisnéis nua John Tyndall le Roland Jackson á 
fáil aici. In éineacht léi, tá a máthair, Carol, chomh maith le baill foirne an Mhúsaeim agus 
dealbh bhrád John Tyndall.  
 
Cur i Láthair LAMN ag an gComhchoiste Oireachtas 
Dé hAoine an 14 Nollaig, tugadh cuireadh do Ghréasán Músaem Údarás Áitiúla (LAMN) teacht 
go Teach Laighin, Baile Átha Cliath, chun cur i láthair a dhéanamh os comhair an 
Chomhchoiste um Chultúr, Oidhreacht agus an Ghaeltacht maidir le músaeim réigiúnacha in 
Éirinn. Ba iad Liam Bradley, Músaem Contae Mhuineacháin, Cathaoirleach LAMN, agus Judith 
McCarthy, Músaem Contae Dhún na nGall, Leas-Chathaoirleach LAMN a bhí i gceannas ar an 
gcur i láthair. Rinne Ard-Mhúsaem na hÉireann, Cumann Mhúsaeim na hÉireann agus an 
Chomhairle Oidhreachta cuir i láthair freisin an lá sin.  Sruthaíodh na himeachtaí sin beo ar 
Oreachtas TV.  
 

Líon na gCuairteoirí: 
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Tháinig 24,036 duine ar cuairt chuig an Músaem & Oifig Turasóireachta in 2018.  Ní áirítear 
san fhigiúr sin na cuairteoirí a ghlac páirt nó a bhí i láthair ag imeachtaí an Mhúsaeim a 
reáchtáladh lasmuigh den fhoirgneamh.  
 
Bord an Mhúsaeim 
Is í Comhairle Contae Cheatharlach i gcomhar le Cumann Staire & Seandálaíochta 
Cheatharlach a oibríonn Músaem Contae Cheatharlach. Ar Bhord an Mhúsaeim tá seachtar 
ball ar fad: trí bhall de Comhairle Contae Cheatharlach, trí ionadaí de Chumann Staire & 
Seandálaíochta Cheatharlach agus ainmní de chuid an Phríomhfheidhmeannaigh. Feidhmíonn 
Coimeádaí Músaem Contae Cheatharlach mar Rúnaí don Bhord. Roghnaítear an 
Cathaoirleach ó na trí Bhall de Chomhairle Contae Cheatharlach agus na trí ionadaí ó 
Chumann Staire & Seandálaíochta Cheatharlach agus déantar an ról a mhalartú ar bhonn 
bliantúil idir an dá ghrúpa sin. Ag an gCruinniú Ginearálta Bliantúil 2017, toghadh an Dr 
Séamus Ó Murchú ina Chathaoirleach le haghaidh 2018.  
 
Tháinig an Bord le chéile ceithre uaire le linn 2018: 14 Márta;  13 Meitheamh; 24 Deireadh 
Fómhair agus 5 Nollaig 2018.  
 
Foireann & Deonaigh an Mhúsaeim 
I mí Lúnasa, thosaigh Aisling O’Halloran ag obair le Comhairle Contae Cheatharlach ar 
chonradh trí bliana tríd an gClár Fostaíochta Iarchéimithe de chuid nGníomhaireacht 
Bainistíochta Rialtais Áitiúl. Chun cur leis an bhfoireann a bhí ann ag an am: Dermot Mulligan, 
Coimeádaí an Mhúsaeim, agus John McDarby, Oifigeach Foirne agus Martin O’Rourke, 
Stiúrthóir Cothabhála (ball foirne comhroinnte leis an tSeirbhís Leabharlainne).  I ndiaidh 
próisis agallaimh, thosaigh Tomás Skinner ag obair ar chonradh mar Sheandálaí sa Mhúsaem. 
Tá rochtain ag an Músaem freisin faoin Scéim Shóisialta Tús, arna comhordú ag 
Comhpháirtíocht Forbartha Contae Cheatharlach. I mí na Bealtaine, chuir na triúr 
rannpháirtithe Tús, Bridget Flannery, Gerard Moore agus Thiru Thirukkumaran, a mbliain ar 
an scéim i gcrích. Tá triúir rannpháirtithe nua tar éis teacht ina n-áit: Kevin Donohue, Brian 
Kelly agus John O’Neill. I mí Iúil, thosaigh Claire Donegan ag obair sa Mhúsaem freisin mar 
chuid den scéim Tús. I mí an Mheithimh, chaith Angelica Martin, mac léinn MA i Staidéir 
Músaeim i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, seal sa Mhúsaem ar thaithí oibre cúrsa. 
 
Deonaigh an Mhúsaeim 
Dé Luain an 10 Nollaig, d’óstáil an Músaem a sheachtú cóisir Nollaig bhliantúil le haghaidh 
Dheonaigh an Mhúsaeim. Óstáladh an chóisir san Ionad Delta agus is bealach í chun ár 
mbuíochas a chur in iúl d’ár ndeonaigh go léir as a gcuid cabhrach le linn na bliana. Tá thart 
ar 50 deonach ag an Músaem agus cuireann siad seirbhís luachmhar feitheoireachta ar fáil ar 
fud gailearaithe an Mhúsaeim.  
 
Gradam Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 
Dé hAoine an 2 Samhain, fuair beirt iar-dheonaigh de chuid an Mhúsaem, Oluwatosin 
Oluwabiyi-Felix agus Nujood Nasser Al Maqbaly, Gradam Uachtarán Institiúid Teicneolaíochta 
Cheatharlach as a gcuid oibre deonaí sa Mhúsaem. Is gradam bliantúil é seo arna chur ar fáil 
ag an gColáiste dá mhic léinn a dhéanann méid áirithe uaireannta an chloig d’obair deonach 
le heagraíocht(aí) lasmuigh den Choláiste.  
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Oíche Ghradaim na nDeonach 
Dé Céadaoin an 7 Márta, rinne Ionad Deonacha Cheatharlach an dara oíche bhliantúil de 
Paddy Looney Memorial Volunteer Awards arna urrú ag Unum in óstán an Seven Oaks. Bhí 
daoine ó eagraíochtaí éagsúla ó áiteanna fud fad Chontae Cheatharlach i láthair ann agus 
gradaim á mbronnadh ar a lucht deonaithe. D’ainmnigh an Músaem Rod Murphy agus Kitty 
Courtney, beirt a rinne blianta fada oibre deonaithe leis an Músaem ach atá imithe ar shlí na 
fírinne anois. Ba iad mic Rod, Kieran agus Niall, a ghlac leis an Gradam ar son a n-athair. Ba 
iad iníon Kitty, Tara, agus deirfiúir le Kitty, Teresa, a ghlac lena Gradam. Chuir an dá theaghlach 
a gcuid buíochais as gradam a fháil in iúl.  
 

      
Deirfiúr agus iníon Kitty Courtney, Teresa agus Tara, (clé-deas) agus Gradam Kitty á ghlacadh 
acu.  
Mic Rod Murphy, Niall and Kieran (clé-deas) agus Gradam Rod á ghlacadh acu. 
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Tá Comhairle Chontae Cheatharlach tiomanta do sheirbhísí a fhorbairt agus a 

chur chun cinn, chun éifeachtúlacht agus cáilíocht ár seirbhísí dár gcustaiméirí a 

fheabhsú.  Déanann Roinn Faisnéise, Cumarsáide agus Teicneolaíochta (FCT) na 

Comhairle na riachtanais uile seirbhíse faisnéise a bhainistiú. Ba bhliain 

ghnóthach é 2018 don Roinn FCT agus cuireadh neart tionscadal bonneagair i 

gcrích, agus rinneadh obair shuntasach ar Shábháilteacht TF chomh maith le 

nuálaíochtaí néala agus bogearraí.  

 
Tionscadail Bhonneagair 
 
Seirbhísí Feidhmchláir agus Bogearraí 

Caitheadh roinnt suntasach ama, mar is gnách, ar phríomhfhoireann 

feidhmchlár gnó na Comhairle a chothabháil. Áirítear san fhoireann feidhmchlár 

seo faoi láthair iPlan, iHouse, Agresso, ePayments, suíomhanna gréasáin 

éagsúla, suíomhanna meán sóisialta, ardáin, Office 365, Dynamics CRM, Sugar 

CRM, iDocs agus ArcGis. Is feidhmchléir iad sin go léir atá ilghnéitheach amach 

is amach agus gan iad, ní bheadh na rannóga éagsúla san Údarás Áitiúil in ann 

feidhmiú.  

 
Seoladh inlíon nua um fhoireann Chomhairle Contae Cheatharlach in 2018.  Is 

éard atá in intralín ná suíomh gréasáin atá bunaithe ar bhrabhsálaí nach bhfuil 

teacht air ach ag foireann Chomhairle Contae Ceatharlach trí leas a bhaint as a 

sonraí logála isteach. Is córas óstáilte é ar an  ardán Sharepoint de chuid 

Microsoft. Úsáideann sé prótacail ghréasáin nua-aimseartha atá éasca lena n-

úsáid i gcás gléasanna ar fad lena n-áirítear deasca, taibléid agus gutháin chliste.  

   

Chomh maith le naisc a chur ar fáil chuig na córais inmheánacha uile, is féidir le 

Sharepoint comhtháthú a dhéanamh le Microsoft Office agus ligeann sé 
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d’úsáideoirí ábhar a shábháil agus comhoibriú díreach a dhéanamh i néal 

Microsoft.  Tá a leathanach féin ag gach rannóg le aipeanna agus ábhar roinne 

comónta.  Tá dhá leabharlann doiciméid chineálach ag gach roinn - ceann 

amháin chun comhaid a roinnt leis an gcuid eile den eagraíocht, agus an ceann 

eile chun doiciméid a choimeád príobháideach i measc bhall na roinne. Táthar 

tar éis doiciméid bheartais a uaslódáil faoi réimse na roinne um Acmhainní 

Corparáideacha agus Daonna lena léamh ag baill foirne eile.  

  

Tá an uirlis cuardaigh ina phríomhghné deSharepoint, agus ligeann sé don 

fhoireann doiciméad ar leith nó sonraí teagmhála baill foirne a lorg ó bhosca 

cuardaigh ar an leathanach baile. Tá sé d’acmhainn ag Sharepoint leagain 

leictreonacha a chur in áit próiseas ceadaithe;  beidh an bhfoireann TF ag obair 

le ranna in am chun scrúdú a dhéanamh maidir le conas is féidir na hacmhainní 

sin a úsáid.  

 

In 2017 bhí formhór mór de ríomhairí pearsanta de chuid chliant Chomhairle 

Contae Cheatharlach ag feidhmiú leis an gcóras Windows 7, córas a bhaineann 

dáta éaga tacaíochta ó Microsoft Eanáir 2020 leo. Cuireann sé seo dúshlán 

slándála os comhair na Roinne TFC toisc nuair nach mbeidh paistí míosúla 

Microsoft á bhfáil ag na ríomhairí i ndiaidh an dáta sin, beidh siad i mbaol ó 

chineálacha nua bogearraí mailíseacha agus víreas.  

  

Chuige sin, chuir an Roinn TFC tús le clár uasghrádaithe ríomhairí pearsanta chun 

Windows 7 a bhaint den gréasán agus an córas feidhmithe is nuaí de chuid 

Microsoft, Windows 10, a chur ina áit le linn 2018.  Tá sé beartaithe ag Microsoft 

nach dtiocfaidh aon chóras feidhmithe eile i ndiaidh Windows 10, ach go 

ndéanfar é a fheabhsú go comhleanúnach bliain i ndiaidh bliana.  Tá sé dearadh 
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lena úsáid le deasca, ríomhairí glúine agus taibléidí scáileáin tadhaill chun 

comhéadan aithnidiúil agus comhsheasmhach a chur ar fáil ar fud na gléasanna 

ar fad.  

  

Faoi láthair, tá thart ar 250 ríomhaire pearsanta ar fad ag Comhairle Contae 

Cheatharlach agus tá an uasghrádú Windows 10 curtha isteach i 25% díobh.  

Leanfaidh an Roinn TFC le hobair a dhéanamh leis an bhfoireann in 2019 chun 

na ríomhairí pearsanta a uasghrádú agus féachaint chuige go seasfaidh ár n-

athléimneacht i gcoinne víreas agus bogearraí mailíseacha an aimsir.  

 

D’aisghair an Roinn TFC gutháin póca agus ríomhairí glúine uile freisin chun staid 

slándála bunlíne a bhunú  agus iad a nuashonrú agus a chriptiú. Ceanglaítear leis 

na dlíthe nua maidir leis an Rialachán um Shonraí Ginearálta a Chosaint (RSGC) 

oibleagáidí níos déine maidir le sáraithe ar shonraí a thuairisciú chuig an 

gCoimisinéir um Cosaint Sonraí, agus mar sin is cuid ríthábhachtach de bheartas 

slándála Cheatharlach é criptiú teicneolaíochta a dhéanamh ar mhaithe le sonraí 

ár gcustaiméirí a chosaint. Chuir an Roinn TFC roinnt rialacha chun Caillteanas 

Sonraí a Chosc i bhfeidhm chun scanadh a dhéanamh maidir le sonraí Cártaí 

Creidmheasa (PCI) & UPSP ag fágáil an ghréasáin go leictreonach chun dul go 

cinn scríbe anaithnide nó neamhiontaofa. 

  

An Plean Náisiúnta Leathanbhanda 

Is idirghabháil stáit é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda (PNL) a chuirfidh 

leathanbhanda ardluais ar fáil d’áiteanna áirithe sa tír nach bhfuil cinnteacht ann 

go ndéanfaidh an earnáil tráchtála infheistíocht.   Ceapadh Oifigeach 

Leathanbhanda ó Roinn FCT Chomhairle Chontae Cheatharlach.  Rachaidh an 

tOifigeach seo chun dul i gcomhairle leis an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar 
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son na hAeráide agus Comhshaoil, an tairgeoir rathúil agus leis an Údarás Áitiúil, 

chun cabhrú le imlonnú gréasáin sa chontae. Is é aidhm an 

phleanleathanbhanda ardluais a sholáthar do shaoránaigh agus comhlachtaí na 

hÉireann, le rochtain ar luasanna 30Mbps ar a laghad.  Tugadh faoi bheart 

léarscáilíochta le léiriú na háiteanna ata clúdaithe cheana féin, nó go mbeidh 

clúdaithe go luath, ag oibreoirí leathanbhanda tráchtála agus na háiteanna eile 

a bheidh clúdaithe ag an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda.  I ndiaidh do Siro a 

aistarraingt ón bpróiseas um sholáthar i mí Mheán Fómhair, 2017, d’aistarraing 

Éir ón bpróiseas um sholáthar i mí Eanáir 2018, rud a d’fhág nach raibh fágtha 

sa phróiseas tairisceana le haghaidh PNL in 2018 ach an cuibhreannas faoi stiúir 

E-Net. 

 

Rinneadh suirbhé chun sonraí maidir le baill dhubh le haghaidh guthán póca a 

bhailiú le haghaidh gréasáin guthán póca i gCeatharlach in Aibreán 2018. 

Rinneadh an suirbhé in dhá Chéim; dhírigh Céim 1 ar an ngréasán bóithre agus 

dhírigh Céim 2 ar cheantair uirbeacha ar fud an chontae. Díríodh ar an ngréasán 

bóithre agus ionaid uirbeacha chun raon cuimsitheach geografach a chumhdach 

ar fud an chontae, rud a chabhródh chun sonraí maidir le baill dhubh a fháil.  

 

Le linn Chéim 1, fuarthas sonraí maidir le baill dhubh le haghaidh guthán póca 

ar an M9, bóithre náisiúnta den dara grád agus bóithre Réigiúnach ar fud an 

Chontae. Le linn Chéim 2, rinneadh suirbhé ar na bailte agus sráidbhailte 

príomha i gContae Cheatharlach chun sonraí maidir le baill dhubh a fháil.    

 

Uaslódáladh na sonraí ar an fheidhmchlár gréasáin ArcGIS Online (AGOL), arna 

óstáil ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, chun go ndéantar tuilleadh 

anailíse orthu.   
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Clár WiFi4EU 

Sa chéad cheathrú de 2018, sheol an Coimisiún Eorpach an tairseach gréasáin 

WiFi4EU. Tugadh cuireadh do bhardais ar fud na hEorpa a sonraí a chlárú ar an 

tairseach roimh an gcéad ghlao ar thionscadail a bhí sceidealaithe le haghaidh 

lár mhí na Bealtaine, chun an deis a bheith acu leas a bhaint as maoiniú AE chun 

baill the idirlíne poiblí saor in aisce a chothú.  

  

Cuireann an clár WiFi4EU dearbháin ar fiú €15,000 iad ar fáil le haghaidh bardas 

chun baill the Wi-Fi a bhunú in áiteanna poiblí lena n-áirítear leabharlanna, 

músaeim, páirceanna poiblí agus cearnóga. Roghnóidh bardais a fhaigheann 

dearbháin ‘ionaid a thaithíonn an pobal’ ina gcuirfear na baill the WiFi4EU (pointí 

rochtana gan sreang). Is féidir na dearbháin WiFi4EU a úsáid freisin chun chuid 

den mhaoiniú a chur ar fáil le haghaidh tionscadail níos costasaí.  Is féidir an 

dearbhán a úsáid chun trealamh nua a cheannach nó sean-ábhar a uasghrádú 

agus an trealamh is nua-aimseartha agus is fearr ar an margadh a chur ina áit. 

Íocfaidh an bardas as an gréasán a chothabháil.  

  

Mar a dúirt an tUachtarán Jean-Claude Juncker, tá sé mar aidhm ag an 

tionscnamh WiFi4EU "gach sráidbhaile agus gach cathair ar fud na hEorpa a 

nascadh le hidirlín gan sreang saor in aisce timpeall ar na príomhionaid a 

thaithíonn an pobal faoi 2020."  

 

Leis an gcéad ghlao seo den tionscnamh WiFi4EU, scaipeadh 2800 dearbhán ar 

bhardais ar fud na hEorpa d’fhonn baill the  Wi-Fi poiblí a bhunú.   

  

Thar ceann Chomhairle Contae Ceatharlach, chuir an Rannóg Leathanbhanda 

den Roinn TFC isteach ar 4 dhearbhán (an lón is mó atá ceadaithe d’aon bhardas 
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amháin).  Ar an 7 Nollaig 2018, fógraíodh torthaí an chéad ghlao. D’éirigh le 

Comhairle Contae Cheatharlach na 4 dearbhán a fháil, ar luach €60,000 ar fad 

iad.  

  

I ndiaidh gor fógraíodh na hiarratasóirí ar éirigh leo, dúirt an tAire Canney: “Is 

iontach an toradh é seo d’Éirinn; chuir údaráis áitiúla in Éirinn isteach ar 105 

dearbhán agus tugadh 59 dóibh. Cuirfidh sé seo baill the WiFi ar fáil i roinnt 

spásanna poiblí ar fud na tíre agus cuirfidh sé feabhas mór ar nascacht i bpobail. 

Tá ríméad orm freisin a chinntiú go ndéanfaidh an Roinn Forbartha Tuaithe agus 

Pobail gach dearbhán ar éirigh leo a mheaitseáil le leithdháileadh breise suas go 

€15,000. Tá súil agam go gcabhróidh an t-airgead seo le húdaráis áitiúla chun 

gréasán níos fearr de bhaill the WiFi a chothú.”  

  

Tá 18 mhí ag Comhairle Contae Cheatharlach chun suíomhanna a roghnú le 

haghaidh ball te WiFi4EU agus iad a chur isteach agus a bheith réidh lena n-úsáid 

phoiblí. Ní mór gur ‘ionaid a thaithíonn an pobal’ iad gan aon seirbhís WiFi saor 

in aisce ar fáil iontu. Beidh an tseirbhís saor in aisce, saor ó fhógraíocht agus saor 

ó ath-úsáid tráchtála sonraí.  

 

 
Slándáil agus Monatóireacht TFC 

Is cúram tábhachtach é Sábháilteacht TF don Roinn FCT i gcónaí, agus caitear 

roinnt ama agus acmhainní ar chosaint an ghréasáin ó bhagairtí. Tá sé níos 

ábhartha inniu mar gheall ar leathadh bogearraí mailíseacha FCT, víris agus 

bogearraí éirice. Chuige sin, caitheann an Roinn FCT go leor ama ar chur i 

bhfheidhm, nuashonrú, monatóireacht agus ar bhainistíocht an réimse 

gléasanna sábháilteachta ar an ngréasán, ardain ríomhphoist agus gléasanna, 
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lena n-áirítear gléasanna fóin agus táibléad.  Tá roinnt acmhainní FT dírithe ar 

réimse seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil d’fhoireann na Comhairle, do bhaill na 

Comhairle agus don phobal. 

 
Cuireadh isteach Córas Oibriúcháin Seirbheálaí Windows  agus paistí slándála le 

linn na bliana chun a chinntiú go bhfuil an réamhchúram riachtanach TF ar fad á 

chur i bhfeidhm ag Comhairle Contae Cheatharlach.. Rinneadh na seirbheálaithe 

a óstálann suíomhanna gréasáin Chomhairle Contae Cheatharlach a phaisteáil 

go dtí an leibhéal is airde. Leanfar leis na paistí sin a chur i bhfeidhm ar bhonn 

rialta le linn na mblianta atá romhainn amach chun cosaint a thabhairt i gcoinne 

dúshaothar ionchasach lena n-áirítear víris, péisteanna agus ionsaithe éirice.  

 

Go luath in 2018, nochtadh dhá mhórleochaileachtaí a chuir isteach ar ríomhairí 

nua-aimseartha go léir, geall leis.  Bhí sé de dhualgas ar an Roinn TFC a chinntiú 

go raibh Comhairle Contae Cheatharlach slán sábháilte ó na leochaileachtaí 

Spectre agus Meltdown.  Tá bunfhabhtanna slándála ar gach slis ríomhaire a 

rinneadh le 20 bliain anuas.  Tá na fabhtanna seo chomh bunúsach agus fairsing 

go bhfuil taighdeoirí slándála ag rá gur fabhtanna millteanacha iad.  Má dhéantar 

na fabhtanna seo a dhúshaothrú, thabharfaí seans d’ionsaitheoirí rochtain a 

fháil ar shonraí a cheaptar cosanta go hiomlán go dtí seo. D’fhéadfadh úsáideoirí 

mailíseacha Meltdown agus Spectre a dhúshaothrú chun sonraí íogaire a 

fheiceáil ar ghléas ar bith nach bhfuil paiste air.  

 

Is fabht mhór shlándála é Meltdown a d’fhéadfadh haiceálaithe dul timpeall ar 

an mbacainn bogearrraí idir feidhmchláir atá á rith ag úsáideoirí agus croí 

cuimhne an ríomhaire, a bhíonn faoi ardchosaint de ghnáth.   
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Tá Spectre beagáinín difriúil.  D’fhéadfadh sé seans a thabhairt do haiceálaithe 

bob a bhualadh ar fheidhmchláir a bhíonn gan locht ar gach bealach eile faisnéis 

rúnda a chur ar fáil.  

 

Ní raibh mórán eile le deanamh chun na fabhtanna slándála a sheachaint seacha 

na ríomhairí a nuashonrú leis na socruithe slándála is déanaí.  Bhí ar an 

bhFoireann TFC nuashonraithe córais oibriúcháin agus dochtearraí a mheas, a 

thástáil agus a chur chun feidhme go cúramach de réir mar a cuireadh ar fáil iad.  

 

De dheasca thromhchúiseacht na n-ionsaithe seo agus ionsaithe eile, d’oibrigh 

an Fhoireann TFC i gComhairle Contae Cheatharlach go dian dícheallach chun an 

réamhchúram riachtanach a ghlacadh chun sonraí na Comhairle a chosaint.  Tá 

ionsaithe bogearraí éirice ag éirí níos comónta anois agus tá sé tábhachtach go 

mbíonn baill agus foireann na comhairle i gcónaí ar a n-aire.  

 
An Clár Réadmhaoine 
Leanadh ar aghaidh leis an athbhreithniú ar an gClár Réadmhaoine le linn 2018. 

Aithnítear ar an gclár suíomh geografach agus fairsinge réadmhaoine cláraithe. 

Is réadmhaoine cláraithe iad tithe atá faoi úinéireacht Chomhairle Contae 

Cheatharlach. Aithnítear ar an gclár réadmhaoin a fuarthas agus a rinneadh a 

dhiúscairt le linn na bliana. Rinneadh an Clár Réadmhaoine a réiteach le Clár na 

Sócmhainní Seasta ó Agresso bunaithe ar shonraí ó 2017 chun réadmhaoin a 

aithint ar cheart iad a cur le Clár na Sócmhainní Seasta, nó a bhaint de.  
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Soláthraíonn Oifig Mótarchánach Chomhairle Chontae Cheatharlach seirbhís 
d’ardchaighdeán don phobal.  Is é príomhfheidhm na hoifige ná táillí Cheadúnais Fheithiclí a 
bhailiú.   Bíonn an tseirbhís Mótarchánach ar fáil ar líne 24/7 – 365 lá sa bhliain ag 
www.motortax.ie.  
 
 

SONRAÍ STAITISTIÚIL 

Rinneadh beagnach 36,000 idirbheart san Oifig Mótarchánach in 2018, lena n-áirítear 
31,000 diosca mótarchánach a eisiúint.  
Tháinig an méid airgid a bailíodh in 2018 go €5.5 milliún: 

 

 € milliún % 

Feithiclí Príobháideacha 3.8 69.1 

Feithiclí Earraí 1.2 21.8 

Nithe ilghnéitheacha .5 9.1 

Iomlán 5.5  

 
Chomh maith leis na hidirbhearta thuasluaite, rinneadh 49, 443 idirbhearta a phróiseáil ar 
líne, ar iomlán €8.5 milliún iad. 
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SÁBHÁILTEACHT UISCE 
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Chuir Comhairle Contae Cheatharlach maoiniú ar fáil chun Clár Sábháilteachta 
san Uisce a sholáthar, lena n-áirítear fostaíocht dhá fhoireann de ghardaí 
tarrthála ar bhonn laethúil ag láithreacha snámha ar an mBearú, ag Muine 
Bheag, Clais Ghainimh agus Buiríos.  Cuireadh tús ceithre lá luath lena dtréimhse 
fostaíochta dhá mhí Dé Máirt an 26 Meitheamh de bharr dea-aimsir a thug líon 
ollmhór snámhaithe amach chuig ár láithreacha snámha. Le linn an tsamhraidh, 
rinne an tseirbhís tarrthála na héachtaí seo a leanas: 4 thárrtháil a dhéanamh, 
garchabhair a thabhairt 21 uair; comhairle a chur ar dhaoine breis agus 130 uair; 
agus 3 thionóisc a chosc; chomh maith le idirghabhálacha bainistíochta riosca a 
dhéanamh agus bá de thaisme agus cúinsí dainséaracha in uisce a chosc i gcás 
daoine de gach aoisghrúpa. 
 
De bharr na dea-aimsire chomh maith leis na dea-chúinsí uisce le haghaidh 
snámha, chuaigh a lán daoine ag snámh i láithreacha gan mhaoirsiú ar fud an 
chontae le linn an tsamhraidh. Bíonn daoine ag tarraingt ar an gcé i 
gCeatharlach, Muine Bheag, Naomh Moling agus Tigh na hInse chun dul ag 
iascaireacht, chun bád a chur i mbeart agus le haghaidh réimse gníomhaíochtaí 
sóisialta agus caithimh aimsire. Go ginearálta, déanann daoine na láithreacha 
snámha a bhfuil tóir orthu a rochtain ó imeall na habhann nó ón gcosán 
tarraingthe na canála.  Tugtar tús áite do láithreacha snámha gan mhaoirsiú a 
aithint d’fhonn tacaíochtaí a chur ar fáil do chumainn cónaitheoirí áitiúla, lena 
n-áirítear trealamh tarrthála éigeandála iomchuí a chur ar fáil. 
 
Tá áiseanna maith páirceála agus saoráidí sóláistí ar fáil i gClais Ghainimh agus 
Naomh Moling agus mar sin, déantar a lán campála, fánaíochta agus 
gníomhaíochtaí uisce eachtraíochta tráchtála ann.  Is ionad oifigiúil í Clais 
Ghainimh le haghaidh comórtas canú/cadhc agus imeachtaí traenála arna n-
eagrú ag Aontas Canúála na hÉireann. Tá brú breise ar saoráidí rochtana agus 
páirceála sa cheantar seo anois de bharr na úsáide tráchtála agus 
neamhthráchtála atá ar siúl ann.  Cé nach bhfuil lucht suntasach gnó fós sa 
Chontae atá ‘neamhspleách ar uisce’, is sócmhainn iontach 
áineasa/turasóireachta í an abhainn, go mór mór le linn dea-aimsire, i bhfianaise 
na mbád paisinéara/áineasa agus bonneagar muirí ag an am céanna agus 
bialanna/ionaid shóisialta feabhsaithe in aice na Bearú inseolta.  
 
Reáchtáladh comhdháil bhliantúil na nOifigeach Forbartha um Shábháilteacht 
Uisce i gCathair Luimnigh le linn mhí Aibreáin. I measc na n-ábhar a pléadh ag an 
gcomhdháil, bhí ‘Limerick Suicide Watch’, ‘Limerick Dragons’, ‘Public Rescue 
Equipment & Risk Assessment’ & Inshore Rescue. Rinne na hOifigigh Forbartha 
Sábháilteachta Uisce/Sábháilteacht Uisce Éireann athbhreithniú ar 
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éifeachtúlacht oibríochtúil chláir an údaráis áitiúil le linn ardséasúir 2018 le linn 
seimineáir athbhreithnithe a reáchtáladh i dTeach Belvedere sa Mhuileann 
gCearr ar an 25 Meán Fómhair 2018.  
 
Is riachtanach gur comhiarracht é na harrachtaí a dhéantar chun baol an bhá de 
thaisme a íoslaghdú.  Le linn na bliana, de dheasca cúinsí aeráide 
neamhghnácha, athraíodh aibhneacha ciúine go caisí dainséaracha, rud a chur 
beatha agus réadmhaoin i mbaol. Is le linn eachtraí mar seo a bhíonn an obair 
chomhoibrithe a dhéanann oifigí ceantair na Comhairle, foireann teicniúil agus 
foireann lasmuigh agus Seirbhís Cosanta Sibhialta atá trealmhaithe agus oilte go 
hiomchuí ag an leibhéal is éifeachtaí.  
Oibríonn Údaráis an Gharda Síochána an Scéim Riverwatchmar iarracht chun an 
riosca d’iompar frithshóisialta ar an mBearú nó in aice léi a rialú agsu cibríonn 
seirbhís tarrthála na Comhairle i ndlúthchomhar leis na Gardaí chuige sin.  
 
Agus lucht na Comhairle ar an eolas gur i gcontaetha intíre a tharlaíonn formhór 
na n-eachtraí ina mbáitear daoine, leanfar an Chomhairle ar aghaidh le beartas 
Shábháilteacht Uisce Éireann a bhur i bhfeidhm maidir le riosca a bhainistiú sna 
láithreacha snámha is mó tóir. Le linn shamhradh 2018 ar iarratas ó Chomhairle 
Contae Cheatharlach, rinne Sábháilteacht Uisce Éireann measúnaithe ar riosca 
ar ár 4 láthair shnámha agus ar Pháirc Baile Ceatharlach freisin. Tá Comhairle 
Contae Cheatharlach ag obair chun na moltaí a rinneadh sna measúnachtaí seo 
ar riosca a bheith curtha i bhfeidhm roimh shéasúr snámha 2019.  Chun na 
hiarrachtaí sin a chomhlánú, leanfaidh an Coiste Contae um Shábháilteacht 
Uisce leis an teachtaireacht sábháilteachta uisce a sholáthar trí clár 
gníomhaíochtaí féinmhaoinithe a chur ar fáil i mbliana, lena n-áirítear réimse 
leathan cúrsaí oiliúna speisialaithe agus cúrsaí forbartha scileanna 
snámha/tarrthála, le haghaidh daoine i ngach aoisghrúpa.    
 
Reáchtáiltear na cúrsaí forbartha scileanna seo sna linnte snámh i Muine Bheag, 
Baile Átha Í agus ionad Naomh Fiach sa Ghráig le linn na bliana.  Le rochtain ar 
linnte snámh ar chostas réasúnta agus fáil bheartaithe ar theagascóirí, 
múinteoirí agus scrúdaitheoirí ardoilte, déantar cinnte go n-éiríonn go geal le 
rannpháirtithe an chúrsa agus go mbíonn gardaí tarrthála atá oilte go hiomchuí 
ar fáil lena bhfostú mar ghardaí tarrthála ar an mBearú.   
 
Leis an bhFéile bhliantúil do leanaí um Shábháilteacht Uisce arna reáchtáil ag an 
gCoiste agus an choicís um Shábháilteacht Uisce i Muine Bheag, d’fhreastail an 
líon ba mhó daoine riamh ar an áit le linn mhí Iúil agus Mhí Lúnasa. Chabhraigh 
deonaithe an Choiste i gcomhar le Cosaint Shibhialta Cheatharlach le fleadh 
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Laighean ‘Float to the fleadh’ a reáchtáladh i Muine Bheag, chomh maith le 
seirbhís tarrthála agus sábháilteachta uisce a chur ar fáil ag an gceithre shnámh 
faoin aer ar an mBearú i Muine Bheag le linn mhí Lúnasa.   
 
Le linn 2018 fuair an Coiste deontas €2,000 ó Shábháilteacht Uisce Éireann agus 
tugadh isteach €17,660.00 i dtáillí cúrsa. Úsáideadh an t-airgead seo chun 
oiliúint a chur ar dheonaigh, trealamh a uasghrádú, lámhleabhair treoraithe 
athbhreithnithe a cheannach, agus libhré a athsholáthar.  
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COSAINT SHIBHIALTA 
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Is é Comhairle Chontae Cheatharlach an tÚdarás Cosanta Sibhialta don cheantar 
riaracháin Cheatharlach.  Leagtar amach san Acht Cosanta Sibhialta 2003 roinnt 
rólanna Cosanta Sibhialta. Ina measc siúd, tá seirbhís tacaíochta a chur ar fáil do na 
Príomhsheirbhísí Éigeandála, Seirbhís Pobail, Oiliúint Taismeacha, Cumarsáid 
Raidió, Tarrtháil, Leas, Comhrac Dóiteáin agus Scileanna Bádóireachta (Cuardach 
agus Tarrtháil). Cuireann na Seirbhísí Cosanta Sibhialta seirbhísí ar fáil don Údarás 
Áitiúil, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus do na Gardaí i gcás drochdhálaí 
aimsire,  amhail tuilte agus sneachta. 
 
Rinneadh an Bord Cosanta Sibhialta a dhíscaoileadh go náisiúnta i mí Eanáir 2013 
agus is í an Roinn Cosanta, an Brainse Cosanta Sibhialta trí na hÚdaráis Áitiúla atá 
freagrach as Cosaint Sibhialta anois.  
 
Leagtar amach i ndoiciméad an Chreata um Bhainistíocht Móréigeandála róil agus 
freagrachtaí Cosanta Sibhialta freisin, cosúil le hionad leasa a bhunú, taismeacha a 
chlárú, a bheith freagrach as oibrithe deonacha agus a bheith mar thacaíocht do na 
Príomh-Sheirbhísí Éigeandála.    
 
Is oibrithe deonacha iad baill Chosanta Sibhialta seachas Oifigeach amháin atá 
fostaithe go páirtaimseartha ag Comhairle Chontae Cheatharlach mar Oifigeach 
Cosanta Sibhialta.  Faoi láthair, tá breis agus 67 oibrí deonach, in áiteanna amhail baile 
Cheatharlach, Muine Bheag, Buiríos agus Ráth Ana. Múintear traenáil sheachtainiúil 
ar ábhair cosúil le Garchabhair, ACS, Garchabhair Gairme, an Chéad Fhreagróir 
Éigeandála, Teicneoir Míochaine Éigeandála, Scileanna Chomhrac Dóiteáin, Scileanna 
Cuardaigh agus Leas agus déantar cleachtadh ar na scileanna sin.  Déantar cleachtadh 
ar na scileanna sin mar chuid den sceideal traenála ag an deireadh seachtaine, agus 
cuirtear na scileanna sin in iomaíocht le scileanna tíortha eile i gcomórtais ag ionad 
éagsúla. 
 
Chomh maith leis sin, úsáidtear ár dtraenáil ag laethanta traenála chun cuardach a 
dhéanamh amuigh faoin tír, imeachtaí chomhrac dóiteáin ASF agus Traenáil Scileanna 
Cuardaigh ar an talamh agus ar bháid ar an mBearú agus ar an tSláine.   Tá an 
foirgneamh nua do Chosaint Shibhialta a cuireadh i gcrích in 2009 agus tá an 
eagraíocht níos éifeachtaí chun freagraí níos éifeachtúla agus níos tapúla a thabhairt 
dá bharr.  
 
In 2014, chuir Cosaint Shibhialta  Cheatharlach tús le cúrsa nua Scileanna Cuardaigh 
dá dheonaithe.  Múintear i gColáiste an Gharda Síochána é agus bhí deonaithe 
Cheatharlach an chéad ghrúpa chun glacadh leis an ngníomhaíocht seo agus 
bhaineamar stádas Teagascóra amach. Ó lár na bliana 2014, tá Leibhéal Teagascóra 
bainte amach againn i gcúrsaí Feasachta Uisce agus mar Chéad Fhreagróirí ar Thuilte 
agus Bánuisce. Tá Traenáil Bhainistíocht Uisce agus Cuardaigh déanta againn freisin; 
rinneadh sa Bhreatain Bheag í. Ó bhí 2015 ann, tá oiliúint curtha ar Bhainisteoirí 
Cuardaigh i gcúrsa sonrach um Scileanna Allamuigh. 
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Tugann aonaid Báid Cosanta Sibhialta tacaíocht don tseirbhís Dóiteáin agus don 
Gharda Síochána maidir le Cuardach agus Tarrtháil in Aibhneacha. Cuirtear traenáil 
ar dheonaithe ó thaobh scileanna bádóireachta, cuardach ar talamh agus in 
aibhneacha agus teicnící tarrthála chun tacaíocht a thabhairt do na Gardaí. 
Reáchtáiltear cúrsaí Feasachta Uisce agus cúrsaí Freagairt ar Tuile Bánuisce le linn na 
bliana.  
 
Bhunaigh Cosaint Shibhialta cleachtadh Ilghníomhaireachta um Chuardaigh Lae agus 
Oíche i gcodanna éagsúla den Bhearú. I measc na ngníomhaireachtaí, bhí an Garda 
Síochána agus an tSeirbhís Dóiteáin ann chun scileanna cuardaigh éagsúla a thástáil, 
lena n-áirítear teicnící cuardaigh abhann sa dorchadas, Trealamh Soilsithe, pointí 
rochtana ag imeall na habhann, Rialú Bád, Cumarsáid, agus aisghabháil coirp.  
 
In 2018, cuireadh oiliúint ar 4 bhall de Chosaint Shibhialta Cheatharlach maidir le 
trealamh ceamara cuardaigh Sónar agus Uisce a úsáid le haghaidh cuardaigh san 
Abhainn. I mí Aibreán 2018, chuir Údarás Eitlíochta na hÉireann oiliúint ar 3 bhall 
maidir le Ladrainn a eitilt agus a rialú. Úsáidtear anois iad le haghaidh cuardaigh 
amuigh faoin tuath i gcás daoine ar iarraidh. 
 
Seo thíos liosta de chuid de na gníomhaíochtaí a rinne Cosaint Shibhialta Cheatharlach 
in 2018: 
 

Dáta 
 
14/01/2018 

Gníomhaíocht 
Operation Transformation 
Sábháilteacht agus 
Garchabhair 

Ionad 
 Páirc CGL Fhionnmhach, 
Co. Cheatharlach 

21/01/2018 
 

 Oiliúint Báid maidir le 
teagmhais tuile 

An Bhearú, Tigh na hInse 
agus Naomh Moling 

22/01/2018 
 

Oiliúint le haghaidh Céad 
Fhreagróirí Bánuisce 

An Bearú, Ceatharlach 

 
29/01/2018 
 
11/02/2018 

Tús an Chúrsa Raidió 
 
Cúrsa Raidió Cuid 2 agus 
Oiliúint Bhánuisce 
 
 
 
 

Ceanncheathrú Cosanta 
Sibhialta 
 
Ceanncheathrú Cosanta 
Sibhialta 
 

18/02/2018 
 
 
18/02/2018 
 
 
25/02/2018 
 

Oiliúint le Ceamara Sonóra 
 
Cuid 2 Oiliúint Sonóra 
 
 
 
Ullmhú Feithiclí 4WD le 
haghaidh sneachta 

Muine Bheag / Leithghlinn 
an Droichid - Abhainn 
 
An Droichead Nua / agus 
cora Mhuine Bheag 
 
Ceantar Stua Laighean 
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01/03/2018 
Go 
04/03/2018 

Dualgas Sneachta 
 
Dualgas Sneachta 

Co. Cheatharlach 
 
Co. Cheatharlach 

17/03/2018 
 
 
 
 

Maoirseacht ag Paráidí Lá 
Fhéile Pádraig 
 
 

Ceatharlach agus Míseal, 
Muine Bheag agus 
Leithghlinn an Droichid 

 
25/03/2018 
 
 
01/04/2018 

 
Cuardach duine ar iarraidh i 
gCarraig na Siúire 
 
Tástáil - Bád Whally nua agus 
trealamh 
An Pharáid ONE 

 
Contae Thiobraid Árann 
 
 
 
Ceantar na hAbhann, 
Mhuine Bheag 

08/04/2018 
11/04/2018 
 
22/04/2018    
 

Cleachtadh Mapála 
Seisiún faisnéise maidir le 
Sneachta Ros Cré 
 
An tsiúlóid Darkness into 
Light  

Ceantar Stua Laighean 
Coláiste CD, Ros Cré 
 
 Ceatharlach 

 Imeacht pobail - Taste of 
Carlow 

 Ceatharlach 

13/05/2018 
 
20/05/2018  
 
25 /26/05/2018 
 
02/06/2018 
03/06/2018 
 

Oiliúint Báid agus Bánuisce 
 
Scileanna Oiliúna Mapála 
 
Imeacht Pobail - an rás RAS  
 
Regatta Cheatharlach, 
Dualgas 
Regatta Cheatharlach, 
Dualgas 

Ceatharlach 
 
 
 
Ceatharlach 
 
Ceatharlach  
Ceatharlach 

 
10/06/2018 
 
16/06/2018 
 
17/06/2018 
18/19/06/2018 
24/06/2018 
 
07/07/2018 
 

 
Dualgas Sábháilteachta ar 
Bháid Dragain 
Imeachtaí na Féile Ealaíon 
Coláiste Cheatharlach 
Imeacht pobail 
Glao amach Ladrainn  
Glao amach Duine ar Iarraidh 
Ladrainn 
Siúlóid Ailse, Stua Laighean 
 

 
 
Dualgas ar an Abhainn 
Suíomhanna éagsúla i 
gColáiste Cheatharlach 
Tailte Ard-Eaglais 
Cheatharlach 
Daoine ar Iarraidh An 
Bhuiríos 
Ceantar Bhaile an Phoill 
 
Ceantar Stua Laighean 
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14/07/2018 go 
15/07/2018 
22/07/2018 
12/08/2018 

Féile Mhuine Bheag  
Dualgais Féile  Fleadh Cheoil 
Cumhdach Pride of Place 
Oiliúint Ladrainn 

Muine Bheag, áiteanna 
éagsúla 
Ceantar Chluain na nGall 
Cheantar Chlais Ghainimh 

15/08/201 
 

Aonach na Buiríse  
Garchabhair agus maoirseacht 

An Bhuiríos 

   

 
 

  

16/08/2018 
 

Cigireachtaí bád  Co. Cheatharlach 

   

02/09/2018 
 

Oiliúint Bád, Oiliúint Raidió, 
Cumarsáid Uile GPS. 

An Bearú 

09/09/2018 
 

Dualgais Bainistíochta 
Tráchta 

Garrán Ducletts  

 
 

  

23/09/2018  Oiliúint Scileanna Cuardaigh, 
Cuid 2 

 Loc Áth na Muilte 
 
 

07/10/2018 
 

Scileanna Cuardaigh Lae agus 
Oíche  

Stua Laighean Ceantar na 
Foraoise 
 
 

28/10/2018 
 
 
 

Oibríochtaí Báid An Bhearú 

03/11/2018 
11/11/2018 
25/11/2018 
 

Oiliúint Radaíochta 
Dualgas Leithghlinn an 
Droichid 
Cleachtadh Náisiúnta 
Radaíochta 

Ros Cré 
Comóradh Cogaidh 
Contae agus Réigiún 

 
 

 


