PAMĚTIHODNOSTI.
Hrobka Bukůvků z Bukůvky
Nejvýznamnější památkou v obci je pozdně
renesanční rodinná hrobka Bukůvků z
Bukůvky z roku 1592, která je ojedinělou
památkou tohoto druhu na Moravě. Podle
smlouvy z r. 1612, uzavřené na chromečské
tvrzi mezi zemanským rodem Bukůvků a
představenými
Postřelmova,
připadlo
opatrování hrobky postřelmovské obci.
Tomuto slibu obec dostála dodnes. Hrobka a
její okolí byla, za přispění obce Postřelmov a
Olomouckého kraje, v letech 2004 – 2005
opravena. Nejhodnotnější částí hrobky je portál s pozoruhodnou reliéfní výzdobou a
mistrovsky kovanou renesanční mříží.
V kryptě jsou uloženy mumifikované ostatky Zikmunda Bukůvky a jeho
manželky Barbory Okrouhlické, Zikmundova synovce Bernarda a neznámé
dívky.

Součástí památky je i pískovcový krucifix, postavený před kostelem sv.
Matouše.

Kostel sv. Matouše
Dominantou obce je kostel sv. Matouše (není na seznamu
památek). Původně gotická stavba ze 14.stol. byla po
ničivém požáru v roce 1665 barokně přestavěna.
Současnou podobu získal po dostavbě v 19.století.
Bohatě zdobený interiér kostela byl nákladně
restaurován. Návštěvníky zaujme zejména hlavním
oltářem sv. Matouše a nástropní malbou Poslední večeře.

Procházkova kaple
Další chráněnou památkou kaple
sv. Prokopa (tzv. Procházkova kaple),
původně zasvěcená Panně Marii.
Byla postavena v roce 1696 při
cestě z Postřelmova do Chromče.

Socha sv. Jana Nepomuckého
Chráněná památka z roku 1732 s neobyčejnou ikonografií se
nachází se u vchodu na místní hřbitov.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Drobná barokní stavba z konce 18. století, stojí u domu čp. 54, ul.
Pod Lipami. Byla kompletně zrestaurována v r. 2009.

Rolnická usedlost čp. 9
Datovaná před r. 1753, prošla v minulých letech náročnou
opravou, kterou zajišťovali jeho současní majitelé. Do
památek obce je zapsána od r. 2002.

Jursův statek
Rolnická usedlost čp. 16, postavená před r. 1742, se
nachází uprostřed obce. Na fotografii je podoba statku
přibližně z r.1837. Je zdobená pozdně empírovou
fasádou členěnou maltovým štukem. Narodil se zde
významný rodák, pedagog, vydavatel učebnic a
čítanek, prof. Jan Jursa (1853-1938). Jeho čítanky byly
ilustrovány Mikolášem Alšem a Adolfem Kašparem.

Rolnická usedlost se stodůlkou čp. 94
Lidová architektura z roku 1799, tzv. rybárna,
s reliéfní výzdobou a průčelím členěným maltovým
štukem.

