
Gwaith, Ymlacio a Chwarae

Cipolwg ar y pentref, yn y 
gorffennol, y presennol a’r 
dyfodol. Gallwch weld sut 
y mae Tycroes yn gweithio, 
yn ymlacio, yn hamddena 
ac yn gweddïo. Byddwch 
yn mynd heibio i gapeli, 
eglwysi, ysgolion, neuaddau 
a chlybiau, yn ogystal â 
nodweddion sy’n annwyl i 
bawb, megis cloc y pentref 
a’r capsiwl amser. 

4.5km 
Tiroedd amrywiol.

1    Roedd pyllau glo cyntaf  
Tycroes y tu ȏl i Gapel 
Bethesda.

2    Ardal Chwarae Coopers.  
3   Mae Parc Busnes Tycroes 

yn gartref i gwmïoedd lleol.   
4   Clwb Rygbi Tycroes – clwb 

bywiog sydd wedi bodoli 
yn y pentref ers 1913. 

5   Adeiladwyd Neuadd yr 
Efyngl, a elwir hefyd yn 
Neuadd Genhadaeth, yn 
1932.

6   Tŵr Cloc Tycroes a’r 
capsiwl amser, a leolir yng 
nghanol y pentref.  

7   Adeiladwyd Eglwys Sant 
Edmwnd, addoldy yr 
Eglwys yng Nghymru,  
yn 1913-14.

8   Adeiladwyd Neuadd 
Bentref Tycroes yn y 
1930au.

9    Ysgol Tycroes – ysgol 
gynradd weithgar  
gyda tua 200 o 
ddisgyblion.

www.llanedi.org.uk/cy/tycroes
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Mae’r llwybr yn 
cynnig dau ddewis:
4a: 4.5km. Traciau a llwybrau troed.
  
4b: Llwybr amgen
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Capeli ac eglwysi
Mae gan Dycroes, fel y rhan  
fwyaf o Dde Cymru, ei hanes  
balch o grwpiau Cristnogol 
Anghydffurfiol, yn dyddio o’r 19eg 
ganrif. Adeiladwyd y capeli cyntaf yma 
yn ystod yr 1870au - Capel Annibynnol 
Moreia yn 1872, a Chaersalem, Capel 
y Methodistiaid Calfinaidd, yn 1878. 
Adeiladwyd Eglwys Sant Edmwnd, Yr 
Eglwys yng Nghymru, rhwng 1913-14 
ac agorwyd Neuadd y Genhadaeth 
(neu Neuadd yr Efengyl) yn 1932 gan 
Eglwys Gristnogol Brodyr Plymouth. Cyn 
adeiladu’r capeli neu’r eglwys roedd 
rhaid i’r pentrefwyr gerdded i Rydaman, 
Saron neu Gapel Hendre, neu i Eglwys y 
Santes Edith yn Llanedi.    

Cromlin Ddysgu
Cafodd ysgolion eu sefydlu i ddiwallu’r 
galw am addysg mewn pentref a oedd 
yn tyfu. Lleolwyd yr ysgol gyntaf yng 
Nghapel Caersalem, a roddwyd yr enw 
‘Festri Fach’ iddi. Dilynwyd yr ysgol 
hon gan Ysgol Genedlaethol a fu mewn 
bodolaeth o 1864 hyd at 1904 ac a 
leolwyd yn yr adeilad sydd, erbyn hyn, 
yn gwasanaethu fel Neuadd yr Eglwys. 
Roedd yno ddau athro a disgybl-athro. 
Dysgwyd yr holl wersi yn yr iaith 
Saesneg. 

           Yn 1904, adeiladwyd ysgol  
         newydd ar safle bresennol 
        Ysgol Tycroes. Yn yr 1930au a’r  
    1940au, roedd llawer llai o geir o 
gwmpas, a byddai’r plant yn chwarae 
ar Heol Penygarn. Criced oedd un o’r 
hoff gemau, a defnyddiwyd cotiau fel 
‘wicedi’. Byddai’n rhaid atal y chwarae 
ddwywaith y dydd; unwaith pan fyddai’r 
lori laeth yn mynd heibio, ac eto pan y 
byddai ‘Jenkins y Plas’ yn gyrru heibio 
yn ei gar Jaguar! Y dyddiau ‘ma mae 
gan yr ysgol boblogaidd a ffyniannus 
hon ei maes chwarae caeëdig ei hun.

Cynhyrchu ynni 
Erbyn heddiw, yn hytrach na 
chynhyrchu glo, mae’r tirwedd lleol yn 
cynhyrchu gwahanol fath o ynni, gan 
ddefnyddio goleuni’r haul a grym y 
gwynt. Mae Cymru yn gweithio tuag 
at gynhyrchu mwy o ynni o ffynonellau 
adnewyddadwy, er mwyn helpu mynd 
i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae 
Tycroes yn rhan o’r datrysiad, gan fod 
fferm solar Clawdd Ddu a melinau gwynt 
Fferm Wynt Mynydd y Bettws ill dau yn 
cynhyrchu trydan i’r Grid Cenedlaethol.   

Clwb Rygbi Tycroes
Wedi’i sefydlu yn 1913, cynhaliwyd 
cyfarfod cyntaf ‘swyddogion’ y clwb 
yn Nhŷ Tafarn y Mountain Gate. Ers 
hynny mae wedi tyfu a ffynnu. Mae sawl 
chwaraewr lleol wedi mynd ymlaen i

www.llanedi.org.uk/cy/tycroes

gynrychioli Cymru ar gae Rygbi’r 
Undeb. Mae Clwb Rygbi Tycroes 
hefyd yn cynnal diwrnodau hwyl 
i’r teulu, ynghyd â digwyddiadau 
cerddorol, sy’n boblogaidd a 
llwyddiannus. Mae’r ‘Partïon ar y 
Maes’ yn denu miloedd o bobl i 
weld cerddorion a pherfformwyr 
poblogaidd eraill. 

Llefydd masnachu
Wrth i bobl symud i Dycroes i weithio 
yn y pyllau glo a’r diwydiannau 
cysylltiedig, tyfodd y pentref mewn 
maint. Agorwyd tafarndai, siopau, 
banciau a busnesau er mwyn cyflenwi 
i’r bobl y pethau hynny roeddent 
am brynu ac a oedd eu hangen 
arnynt. Pan gaewyd y pyllau glo yn 
yr 1960au, roedd rhaid dod o hyd i 
waith newydd, ac roedd y boblogaeth 
leol wedi addasu at hyn. Sefydlwyd 
Parc Diwydiannol Tycroes er mwyn 
diwallu’r gofyn am swyddi, gan gynnig 
ystod o fusnesau, yn cynnwys swyddi 
ym maes peirianneg, argraffu a hyd 
yn oed cynhyrchu matresi organig.
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Mae’r prosiect hwn wedi’i ariannu’n hael gydag arian o 
Gronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Mynydd y Bettws. 

Am ragor o wybodaeth ewch i:
• Cyngor Llanedi: www.llanedi.org.uk/ty-croes 
•  Coflein, rhestr arlein o dreftadaeth hanesyddol yng 

Nghymru. www.coflein.gov.uk 
•  Fferm Wynt Mynydd y Bettws:  

www.mynyddybetwswindfarm.co.uk 

© Peter Seccombe


