
Selimbar

Asezare suburbana a Sibiului, situata la numai 5 km distanta de resedinta, in apropierea  confluentei
raului Sebes cu Cibin, comuna selimbar, este nu doar una incarcata de istorie ci este considerata cea mai
bogata din intreg judetul. 
 În localitatea mentionata documentar pentru prima oara in 1323, Mihai Viteazul repurta, la data de 28
octombrie 1599, o victorie istorica in batalia impotriva oastei conduse de principele Transilvaniei, Andrei
Bathory, ce avea sa-i deschida acestuia drumul spre cetatea Alba Iulia si infaptuirea primei uniri a
Transilvaniei cu tara Romaneasca. De altfel, in amintirea respectivei victorii obtinute de intaiul domn al
Principatelor Unite, a si fost ridicata, in anul 1925, din initiativa ASTREI, o troita din lemn. 
 Un alt obiectiv memorial este si Monumentul Eroilor din Primul Razboi Mondial. Obeliscul, amplasat la
intrarea in comuna a fost realizat in 1932 pentru cinstirea memoriei eroilor romani cazuti in luptele grele
din august-septembrie 1916. Monumentul are o inaltime de 3, 70 metri, fiind realizat din beton, material
din care este confectionat si gardul imprejmuitor. Obeliscul are drept ornament un basorelief cu o casca si
lauri, precum si o friza reprezentand ostasi romani in atac, realizata, de asemenea, in relief. Comuna
selimbar care, pe langa resedinta mai are in componenta alte trei sate (Vestem, Bungard si Mohu) este
una dintre asezarile rurale cu cea mai mare populatie din judet, avand peste 5. 000 de locuitori. Iar
numarul acestora e in continua crestere, mai ales ca exista intentia edililor sibieni de transformare a
asezarii intr-un viitor cartier al Sibiului. Potrivit izvoarelor istorice, asezarea este una straveche, fiind
locuita inca din epoca neolitica. Mai tarziu, in zona, in padurea " Valea Salcii ", a fost identificat un
razuitor de piatra, apartinand culturii Cotofeni, de la inceputul epocii bronzului. De asemenea, in
perimetrul comunei au fost descoperite si constructii romane, fragmente de caramida si ceramica datand
din secolul al II-lea, dupa cucerirea Daciei de catre romani. 
 Dupa 1850, comuna selimbar constituita din punct de vedere etnic din populatie de origine saxona,
cunoaste o afluenta a populatiei romanesti care, neavand locas de inchinare, organizeaza o colecta. Prima
bisericuta din lemn se construieste aici din initiativa intaiului preot ortodox, Nicolae Vlad, chiar daca in
satele apartinatoare existau, cu doua secole in urma, biserici de acelasi rit. Actuala biserica, avand hramul
" Adormirea Maicii Domnului "a fost inaltata in 1937, fiind pictata un an mai tarziu. Mult mai veche este
insa biserica evanghelica, o bazilica romanica din secolul al XIII-lea, care ulterior a suferit putine
transformari. si-a pastrat neschimbata dispozitia planimetrica, inclusiv cateva elemente cum ar fi absida
si absidiolele laterale. Se pare ca in jurul anului 1423 au fost suprainaltate zidurile navei, trecand in acest
fel la stilul gotic. În 1804 a fost construit turnul-clopotnita. Din cetatea sateasca, compusa initial din doua
centuri de aparare, s-a mai pastrat doar incinta interioara. În prezent, asezarea este una foarte bine
reprezentata in plan economic, educational, cultural si sportiv. Cea mai mare realizare este deschiderea, in
zona a parcului comercial European Retailpark, investitie in valoare de 50 milioane euro. 
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