O HRUŠICI IN BLIŽNJIH KRAJIH
Na križišču cest proti Podkraju, Bukovju, Lomam in Kalcam je pred mnogimi
leti stala visoka in debela hruška. Tod so hodili Rimljani, Turki in druge
vojske. Rimljani so v Hrušici zgradili poštarsko postajo, kar dokazujejo tudi
arheološke izkopanine. Hrušica je štela več hiš kot Podkraj, zato so pravili
tudi Podkraj pri Hrušici in ne obratno.
Ko so Rimljani čez Hrušico gradili cesto, jim je bila napoti tista visoka in
debela hruška. Posekali so jo, hruške ni več, ime po njej pa je ostalo - Ad
Pirum (Pri hruški).
Rimljani so tu zgradili tudi šance (utrdbe), ki so bile visoke tudi do osem
metrov in so segale vse do Pivke. (1978/79, št. 3)
DUŠAN Plesničar, 6. r.
V Repni dolini v Hrušici je bil velik vodnjak, ki je puščal. Tam je nekdo pred
davnimi leti zasadil hruško, ki jo je voda iz vodnjaka stalno zalivala. Zato je
hitro postala debela in visoka. Po njej so poimenovali tudi kraj. (1978/79, št. 3)
BRANKO Bajc, 7. r.
TRŠEVJE IN BRINOV HRIB
Približno dva kilometra nad Podkrajem je zrastlo nekaj sto zelo lepih tršev bukev. Za njimi pa po celem griču brinje.Tako so griču zrekli Brinov hrib,
zaselku pa Trševje. (1978/79, št. 3)
BRANKO Bajc, 7. r.
PRI GRANATI
Med prvo svetovno vojno so hrušiško cesto uporabljali za dovoz do Soške
fronte. V Logatcu je bila železniška postaja, do tam so vojaški material
pripeljali z vlakom, od tu pa s tovornjaki, ki so imeli še trde gume brez zračnic,
do Soške fronte. Tovornjaki so dostikrat obstali v blatu. Tako se je tovornjak,
poln granat, ustavil na Kusovem polju. Granate so eksplodirale. Tam okrog je
bilo veliko železja in ostankov granat. Leta 1921 je zidar Jožef Rijavec iz
Hrušice največjo granato vzidal v steber.
Od takrat se ta kraj imenuje Pri granati. (1978/79, št. 3)
VINKO Leskovec, 7. r.

KAMEN OB CESTI V NADRT
V Hrušici je bil kamen, ob cesti v Nadrt. Bil je še iz rimskih časov. Na njem je
bil sedež, na katerem je sedel rimski poveljnik in dajal vojakom povelja.
Ko so leta 1918 prišli Italijani, so kamen odpeljali v nek muzej v Italijo.
Namesto kamna so dali sezidati veliko tablo in nanjo napisali o pomenu tistega
kamna. Gor je pisalo, da je bilo tam rimsko naselje, v naselju pa poštna
postaja.
Med vojno so tablo porušili. (1978/79, št. 3)

VINKO Leskovec, 7.r.
TURŠKI KLANCI V HRUŠICI
Ko so Turki v 15. stoletju prodirali čez Hrušico, so prišli do današnji Turških
klancev. Tam so se utrdili in med utrdbe zakopali zlato tele. Ko so odšli, je
zlato tele menda ostalo. Iskali so ga, a ga niso našli. (1978/79, št. 3)

VINKO Leskovec, 7.r.
PRI BRUNKU
Živel je kožuhar, ki je od kemtov pobiral kože. Hodil je tudi v Hrušico.
Zanj je izvedel nek oficir, ki je ravno nameraval na dopust na Col. Pridružil se
je kožuharju. Čez Hrušico sta šla že v trdni temi. Oficir je tistega kožuharja
ubil, mu vzel denar in odšel naprej. Še prej mu je kožuhar med ruvanjem
odtrgal gumb pri oficirski uniformi.
Ko so drugi dan poizvedovali po morilcu, so v kožuharjevi roki našli gumb in s
tem tudi storilca. Vrgli so ga v ječo.
Na mestu zloćina rasteta danes dve lipi, med njima pa je križ. Kožuharju je
bilo ime Bruno, zato temu kraju rečejo Pri Brunku. (1978/79, št. 3)

VINKO Leskovec, 7.r.

