
Alma
Atestata documentar la 1317, comuna Alma, situata pe malul drept al raului Tarnava Mare, la 13 km de
Medias si 70 km distanta de municipiul Sibiu, este una dintre cele mai " tinere " asemenea asezari din
judet, fiind infiintata in anul 2004 prin reorganizarea comunei Atel. Are o suprafata de 39,29 km.p. si o
populatie de aproximativ 2.100 de locuitori (incluzand si celelalte doua sate arondate, Şmig si Giacas). 
  
  Pe teritoriul localitatii, in locul numit " Podei ", situat langa calea ferata, a fost identificata o asezare
datand din secolele IV-VI. Cel mai important obiectiv turistic al asezarii este biserica-sala ridicata in stil
gotic. Pe paramentul de sud al corului s-au pastrat urme de fresca reprezentand " Legenda Sf. Gheorghe
", dar si alte figuri de sfinti, foarte greu insa de identificat. În paramentul de nord s-a pastrat o inscriptie
deteriorata dar databila, pe baza caracterelor minusculei gotice folosite, ca fiind mijlocul secolului al
XV-lea. Edificiul de cult apare intr-o reprezentare grafica de la mijlocul secolului al XIX-lea, cu
turn-clopotnita de lemn in partea de vest si inconjurata de un gard simplu din scanduri. Dealul pe care
este amplasata biserica este usor de aparat in partile de sud si de vest, unde pantele sunt abrupte. Zidul are
la baza o grosime de 1,5 m fiind construit din pietre nefasonate si bolovani de rau, subtiindu-se apoi in
partea superioara unde s-a folosit caramida. În interior, sprijinit pe zid si pe console de lemn, se afla
drumul de straja prin care aparatorii bisericii puteau circula. 
  
  Comuna Alma dispune de 5 scoli generale si de 3 gradinite, precum si de cateva firme avand ca
principal obiect de activitate comertul si prestarile de servicii. Iar asta in conditiile in care agricultura (iar
ca ramura zootehnia) constituie principala ocupatie a localnicilor. Ca eveniment local e de remarcat "
Ziua comunei Alma " care se desfasoara anual, in prima duminica din luna septembrie. Administratia
locala acorda o atentie sporita inclusiv culturii si sportului. Pe langa renovarea completa a Caminului
Cultural, edilii localitatii vor sa construiasca si o baza sportiva moderna, respectiv un stadion cu tribune
si peste 100 de locuri unde sa dispute meciurile de pe teren propriu cele doua echipe de fotbal ale
comunei, Recolta Alma si Gloria Şmig. Acestea evolueaza inca din anul 1952  in campionatul de amatori
din judet.
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