
Boita

Cea mai " tanara " comuna din judetul Sibiu, Boita, a luat fiinta in anul 2004, dupa desprinderea din
orasul Talmaciu, in urma dorintei exprimate prin referendum de catre localnicii care au dorit, in acest fel
sa repuna in drepturile sale istorice, asezarea. Chiar daca are o suprafata de numai 10. 037 ha. si o
populatie de circa 1700 locuitori, comuna este una incarcata de istorie.  

Denumirea straveche a asezarii,  "poarta lui Traian " isi are orgintea in faptul ca, in imediata apropiere, se
afla pasul Turnu Rosu unde, inca din secolul al XV-lea s-a derulat negotul intre Transilvania si Ţara
Romaneasca. Boicenii erau cei care detineau exclusivitatea tranzactiilor cu animale, ulterior pana in
Imperiul Austro-Ungar, intrucat aveau controlul asupra trecatoarei. De mentionat ca asezarea dateaza inca
de pe vremea dacilor, sapaturile arheologice localizand aici urmele unui castru roman din secolul al
II-lea, al Legiunii a XIII-a Gemina, fortificatia romana " Caput Stenarum ", precum si Turnul Spart.  

Chiar daca in prezent este inchis vizitatorilor, de o deosebita importanta turistica ramane Castelul Turnu
Rosu, a carei denumire provine de la faptul ca zidurile au fost vopsite in rosu cu sangele turcilor invinsi
de catre romani si sasi intr-o batalie, din 1493, pe cand acestia se retrageau spre Ţara Romaneasca. Situat
in defileul ce ii poarta numele, acesta a fost mentionat pentru prima oara intr-un document regal din
1453. Important loc de vama intr-o regiune strategica in care mai existau cetatile de la Talmaciu si
Lotrioara, fortificatia principala este turnul-locuinta cu plan rectangular, cu latura de 14 metri, ridicat pe
patru niveluri si avand ferestre inguste de tragere pentru armele de foc. Al doilea turn, de forma
hexagonala, cu laturile de 7 metri, dateaza din ultima treime a secolului al XV-lea si se leaga printr-un zid
de turnul ridicat chiar pe marginea drumului construit la inceputul secolului al XVIII-lea (actuala sosea
Sibiu - Rm. Valcea) . Acest turn a fost reconstruit din temelii in cursul secolului trecut. În secolele
XVIII-XIX, la castelul Turnul Rosu se proceda la retinerea in carantina a calatorilor si a vitelor care
veneau din Muntenia, in scopul prevenirii epidemiilor.  

Biserica ortodoxa cu hramul"Adormirea Maicii Domnului" este un edificiu compus din pronaos, naos, cu
" hore " laterale si absida principala. Deasupra navei se ridica o cupola pe tambur. Biserica a fost ctitorita
de obstea satului fiind construita de mesterul sibian Andreas Kremer in anii 1813-1822.  

Colectia etnografica este organizata, din 1970, in cinci sali din cadrul caminului cultural. Aici sunt expuse
piese cu valoare istorica si etnografica ce ilustreaza viata economica si spirituala a locuitorilor din zona.
Cuprinde unelte legate de cresterea vitelor, pastorit, taierea si prelucrarea lemnului, obiecte de uz casnic,
ceramica, textile. Cimitirul eroilor din primul razboi mondial este situat chiar langa sosea. La Boita
functioneaza o scoala, o gradinita, doua spitale de psihiatrie si o cariera de piatra la Lotrioara.  

Asezarea prezinta o particularitate inedita; de peste o jumatate de secol fumatul pe strada este interzis,
printr-o dispozitie a legislativului local in vigoare si astazi. Hotararea in speta a fost impusa, dupa ce, din
cauza curentilor de aer, tigari aruncate la intamplare au produs incendii devastatoare in comuna, soldate
cu pierderi de vieti omenesti si importante pagube materiale.
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