
Sura Mica
Întemeiata de colonistii sasi, comuna Şura Mica a fost atestata documentar in anul 1323. Situata la 11 km
nord-vest de Sibiu, pe drumul judetean modernizat DJ 106 B, Sibiu-Ocna Sibiului, localitatea, strabatuta
de paraurile Şura Mica, Ruscior si Rasnoave, afluenti ai Cibinului, are o suprafata de aproape 50 km.p. si
o populatie de peste 2.100 locuitori (impreuna cu satul apartinator Rusciori). 

 Asezare cu o economie bazata aproape exclusiv pe agricultura, Şura Mica a fost locuita din timpuri
imemoriale, vestigiile datand dinaintea Retragerii Aureliene din anul 275. Astfel, in nordul localitatii a
fost descoperita o asezare de tip Cotofeni din epoca bronzului, iar ca descoperire izolata s-a semnalat un
topor de piatra datand de la sfarsitul epocii neolitice. 
 Din " Vechiul Burg " provine un topor-ciocan de arama din perioada de tranzit spre epoca bronzului, in
timp ce din perioada culturii Wietenberg dateaza asezarea descoperita pe platoul din vecinatatea
cimitirului evanghelic. Din aceeasi epoca a bronzului au mai fost scoase la lumina piese din ceramica
lucrata manual, o piatra de rasnita si patru flori de bronz cu cate patru petale. 

 Tot pe teritoriul comunei au mai fost descoperite un inel roman de aur cu piatra neslefuita, o fibula,
precum si urne de incineratie si monede romane. Biserica evanghelica este cel mai important obiectiv
turistic al localitatii. Initial o bazilica romanica, datand din a doua jumatate a secolului al XIII-lea,
biserica a fost transformata in anul 1506 intr-un edificiu gotic;turnul romanic plasat lateral a fost
fortificat. Atunci a fost inlaturata absida cu un altar poligonal, arcul triumfal a primit un arc frant si s-au
construit ferestrele gotice cu muluri. Nava centrala a primit boltile in plasa executate din teracota si
boltile in cruce pe ogive ale corului si altarului poligonal. Edificiul pastreaza doua portaluri gotice in arc
frant precum si cateva bunuri de inventar:un altar in stil baroc, un grup statuar din lemn policrom (1715),
baldachinul amvonului in stil baroc (1777), respectiv doua chei de bolta frumos sculptate. În 1780 a fost
ridicata de catre populatia romana o biserica de lemn. 

 Şura Mica este locul de origine al familiei de istorici si scriitori Rill, respectiv Martin si Hans-Georg. În
localitate exista o scoala generala, o gradinita precum si un asezamant " Nazaret " afiliat Crucii Albastre
Internationale, destinat doar barbatilor dependenti de alcool, droguri si medicamente. Cu toate ca dispune
de utilitati, zona ramane una relativ saraca.  Din acest motiv motiv, reprezentantii administratiei locale a
achizitionat de la persoanele particulare suprafete importante de teren pentru a dezvolta proiecte
imobiliare, in vederea atragerii investitorilor. Se doreste crearea unui " cartier rezidential " care sa includa
locuinte, spatii comerciale precum si o gradinita cu program prelungit.
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