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Eñvor Bruz
Diaester :

48.0334 -1.75775

Tachenn :

N 48° 02.004 W 001° 45.465

Ment ar guzhiadenn :

N 48° 2' 00.240" W 1° 45' 27.900"
http://www.geocaching.com/geocache/GC5AE5X

Kement a draoù zo da gontañ amañ : gouzout a reec'h, da skouer, e oa bet reuziet Bruz gant
bombezadegoù spontus e-pad an 2il brezel bed ?
Hag e oa bet, daoust ma oa bet drastet kumunioù a-leizh gant ar brezel-se e oa bet muioc'h Bruz
eget ar re all ha roud zo c'hoazh eus an amzer-se en he savouriezh hag en he savadurioù. Grit
anaoudegezh gant lec'hioù pennañ an amzer vantrus-se a-drugarez d'an hentad-mañ savet aratozh.

Poent loc'hañ
Na'm disoñjit ket, mignoned ! Evit stagañ gant an hentad-mañ keit hag un eurvezh dre gêr : deuit
da vali an Ti-kêr plasenn an doktor Joly e :
48°1.458'N / 1°44.781'W
(Taolit evezh, en un takad glas emañ ar parklec'h). N'eus ket amzer da goll eta, deomp d'ar gudenn
gentañ.

Kudenn 1 : Deiziad
48°1.490'N / 1°44.814'W
Merket eo ar straed-se gant deiziad skrijus bombezadegoù Bruz. Sammit sifr an deiz gant hini ar
miz ha sammit daou sifr an niver a gavot an eil gant egile. Lakait ar sammad e-lec'h al lizherenn A
an daveennoù er guzhiadell.
Skouer : 2 a viz Here (2/10), d.l.e. 2 + 10 = 12 ha 1 + 2 = 3.
Diskoulmet ganeoc'h ? Ac'hanta ! Respontit diouzhtu da eil kudenn an hentad.
www.tresorsdehautebretagne.fr/caches/la-memoire-de-bruz
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Kudenn 2 : Maer
48°1.482'N / 1°44.861'W
Degouezhet oc'h ? Klaskit ar blakenn m'eo skrivet anv ar vali-se diwar anv ar maer bet karget eus
adsavidigezh Bruz.
Bet dilennet da Vaer e 1950 e tleomp dezhañ adsavidigezh ar gêr dismantret, peurdredanadur an
tiez diwar ar maez, ar c'hentañ rouedad yac'husaat hag hogos ar rouedad desaniañ dour a-bezh.
Pet gwech emañ al lizherenn J en e anv hag en e anv-bihan ? Lakait ar sifr-se e-lec'h al lizherenn B
an daveennoù er guzhiadell.
Dalc'hit da vont gant ar vali ha sellit 'ta pegen stank eo ar mein skilt mouk er mogerioù hag er
morgleuzioù. Dafaer eus ar vro (tennet diouzh mengleuzioù Pont-Rean), azonus eo d'ar c'hornbro
ha graet ez eus bet kalz gant ar mein-se da adsevel kêr.
Dav eo lavaret e oa bet peurziskaret bourk Bruz, tost skubet diwar an douar en ur ober 25 munut.
Lazhet 183 den, 51 bugel en o zouez : un trubuilh bras evit un tolpad 800 annezad ennañ d'ar
c'houlz-se !
Estlammus pa weler ar pezh eo deuet da vezañ hiziv an deiz ! Dalc'hit gant ho paleadenn en ur vont
betek an arsav kentañ
48°1.488'N / 1°45.066'W
Kudenn 3 : Tourig
Emaoc'h e digor ar park; a-dal deoc'h, tourig an ti-kêr kozh, arouez adsavidigezh kêr Bruz, symbole
de la reconstruction de la ville de Bruz spisverk kalon ar c'humun etre 1950 ha 1993.
En ur lenn ar blakenn eñvor e komprenot istor an tourig-mañ ha perak eo bet lakaet eno. Pet
pennlizherenn a gontit en destenn ? Bezit soñj eus sifr an unanennoù ha lakait ar sifr-se e-lec'h al
lizherenn C en daveennoù zo e-barzh ar guzhiadell.
Kudenn 4 : Bombezennoù
Kit bremañ etrezek bali an eñvor gant an daveennoù-mañ :
48°1.436'N / 1°45.032'W
ha bezit lagad lemm.
Pet stok bombezennoù zo bet notet en noz eus ar 7 d'an 8 a viz Mae ? Dalc'hit soñj eus sifr an
degadennoù hepken, sammit 1 dezhañ ha lakait ar sammad-se e-lec'h al lizherenn D en daveennoù
zo e-barzh ar guzhiadell.

www.tresorsdehautebretagne.fr/caches/la-memoire-de-bruz
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Kudenn 5 : Skoed
Kit war-lerc'h betek ar bannell d'an daveeennoù-mañ :
48°1.444'N / 1°45.013'W
Pet erminig klok a c'haller gwelet e Skoed Bruz ? Dalc'hit soñj mat e sifr-se klotañ a ra gant al
lizherenn E.
Dalc'hit da vont gant hoc'h hent hag arvestit en ur dremen ouzh « Isabelle », ur vombezenn saoz
anvet evel-se gant an divinerien pa voe lakaet er gouloù e 2007 e-doug al labourioù da sevel bali
an eñvor. Ret e voe skarzhañ un darn eus ar c'hreiz-kêr evit he diemorsañ.
Sellit mat tro-dro deoc'h ! Dalc'hit da vont en ur heuliañ an tour-iliz gant ho selloù betek an arsav
kentañ :
48°1.456'N / 1°44.907'W
Kudenn 6 : Pesked
Arvestit ouzh Iliz Sant-Martin a ya ken brav ar beton houarnet hag ar mein mouk marellet a c'hlas.
Rummet « Glad eus an XXvet kantved », souezhus eo stumm diabarzh an iliz : pilier ebet, dinaou al
leur, gwaregoù skañv hag ar gwerennoù-livet kaer-meurbet gant ar mestr gwerer Gabriel LOIRE. Ur
bennoberenn a disavouriezh !
Pet pesk a ya da gaeraat talbenn an iliz en ur zont eus ar park (tal Norzh) ? Sammit daou sifr an
niver kavet an eil gant egile ha dilamit 1 diwar ar sammad.
Dalc'hit mat soñj er sifr-se, klotañ a ra gant al lizherenn F.
Deoc'h da c'houzout ez eo ar pesk unan eus arouezioù ar C'hrist. Pemp tallizherenn ar gerioù
"Jezus Krist Mab an Doue Salver" lakaet a-stroll a ro e gresianeg ar ger "ICHTHUS" a dalvez pesk.
Nag a draoù a ouzout ! Evit ar re a fell dezho gouzout hiroc'h : kinniget e vez gweladennoù heñchet
digoust a-hed ar bloaz. Na chomit ket e toull an nor eta !
Hag a-raok ho lezel da vont tre, gouezit e oa bet digoret e miz Meurzh 1954 goude 7 vloaz ouzh
he sevel. Soñjet e oa bet gant an tisavour roazhonat Louis Chouinard.

Ar guzhiadenn !
Ha bremañ, dao d'an teñzor ! Bremañ hoc'h eus ar respontoù d'an holl gudennoù evit klokaat
daveenoù GPS an teñzor. Lakait ar sifroù e-lec'h al lizherennoù bet lavaret deoc'h :
48°F.A5B'N / 1°4E.D8C'W
Titour : Klaskit unan eus an 3 c'hroaz livrin zo war ar blasenn !
www.tresorsdehautebretagne.fr/caches/la-memoire-de-bruz

