
Alma vii
Sat component al comunei Mosna, situat in nordul judetului Sibiu, avand aproape 1.000 de locuitori,
Alma Vii a fost atestat documentar la 1289. Initial a depins de Capitulul de Medias, pentru ca dupa mai
mult de o jumatate de secol sa devina comuna libera in cadrul Scaunului de Medias. Numita si Alma intre
Vii, datorita situarii sale intr-o zona viticola bogata, asezarea a fost locuita inca din eneolitic, de atunci
datand securea de arama cu bratele in cruce descoperita in vatra satului. 
 De asemenea in zona cunoscuta drept " Fantana Rece " s-a descoperit in anul 1878 lama de bronz a unei
spade, lunga de 0,75 m, de tip micenian. 

 Cel mai important obiectiv turistic al localitatii il reprezinta Biserica Evanghelica, o biserica-sala de mici
dimensiuni, ridicata la inceputul secolului al XIV-lea, datare sustinuta de arcul triumfal semicircular. La
inceputul secolului al XVI-lea biserica a fost fortificata prin suprainaltarea  corului cu doua etaje de
aparare, accesibile printr-o scara mobila, ultimul sustinut pe console de piatra profilate, ce deschid intre
ele guri de smoala. În secolul al XIX-lea au fost inlocuite boltile gotice in nava, cu o bolta baroca, iar in
cor cu un tavan plat. Tot atunci, respectiv in 1840, a fost construita orga bisericii, amplasata in capatul de
vest al salii, acolo unde a fost ridicata si o anexa in care se afla foalele. Clopotul mijlociu poarta o
inscriptie datata in secolul al XV-lea " O Gott peroth Maria hilf uns aus Not, das ich heit peginn das ist
ein guet ". Incinta fortificata de plan poligonal este sustinuta de patru turnuri plasate in cele patru puncte
cardinale. Turnul de est este turn de poarta cu cinci etaje, fiind inca vizibil santul de culisare a hersei. În
turnul de vest a functionat pana in 1914 o cisterna alimentata printr-o aductiune de apa de pe dealul
invecinat. În 1966 a fost intreprinsa o ampla actiune de restaurare a acesteia, in scopul redarii aspectului
initial al cetatii, prin inlaturarea adaugirilor moderniste. De fapt, tocmai aspectul natural-medieval al
asezarii a atras intotdeauna interesul turistilor, printre acestia numarandu-se si mostenitorul coroanei
britanice, printul Charles de Wales. Prin fundatia patronata de print, " Mihai Eminescu Trust ", a fost
alocata suma de un milion de euro pentru pavarea strazilor si a trotuarelor din Alma Vii. De mentionat ca
in sat functioneaza o scoala generala si o gradinita.

 Cod postal Alma Vii: 557161
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