OBEC MACKOVICE
V době prvních čtyř století našeho letopočtu byly naše země v moci
germánských kmenů.
Z Mackovic je z té doby známo sídliště a
náhodný nález římské mince s datem 75 našeho letopočtu. Jméno
Mackovice je odvozeno pravděpodobně od jména Macko, jež tehdy
znamenalo Matěj. Mackovice jsou jednou z nejstarších osad
Znojemska. Připomínají se v záznamech již k roku 1052, kdy kníže
Břetislav I daroval tuto obec staroboleslavské kapitule. V písemných
dokladech jsou Mackovice vzpomínány také v roce 1228, kdy byla obec
přifařena k Rohoteři, která časem zanikla, Mackovice však přečkaly až
do současnosti.
V Makovicích původně vládla místní vladycká rodina, záhy však
přešla osada na vladyku z Plavče.
Roku 1390 se připomíná horní viničné právo, což značí, že již v té době
se zde pěstovala vinná réva. Ve své pečeti obec také měla vinný
hrozen s nářadím.
Po bělohorské bitvě byla obec Mackovice a panství Moravský Krumlov
konfiskovány pro účast ve vzpouře Berchtolovi Bohuchvalovi z Lipého
a roku 1625 císařem prodány Gundakarovi z Lichtenštejna. Od té doby
mají Macovice společné osudy s panstvím Moravský Krumlov.
Po skončení třicetileté války došlo ke kolonizaci německými rodinami.
Postupem doby většina obyvatel před druhou světovou válkou byla
německé národnosti. Po druhé světové válce byla obec dosídlena
českými rodinami.
V roce 1712 byla v obci postavena malá kaple. Ta byla později rozšířena
na současný kostel Zasnoubení Panny Marie. V obci se nachází
sakrální stavby – Boží Muka z poloviny 19. století, kaplička Nejsvětější
Trojice z druhé čtvrtiny 19.století, kaplička Poklona z 60 let 19. století a
socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 19.století. V obci je budova
staré sýpky z druhé poloviny 18. století.
Vzhledem k příznivým klimatickým, terénním a půdním podmínkám
bylo základní obživou obyvatel zemědělství a také pěstování révy
vinné, ovoce a zeleniny. Historicky
největší plochy vinic byly
zaznamenány v období vlády krále Karla IV. a Vladislava
Jagelonského. Révokazová kalamita po roce 1890 a válečné útrapy
v obou světových válkách způsobily prakticky likvidaci celého
vinohradnictví a vinařství nejen na Znojemsku, ale na celé jižní
Moravě.
Mackovice mají u silnice směrem na Břežany malou sklepní uličku, jejíž
sklepní objekty jsou postupně rekonstruovány.

Po druhé světové válce vysídlením většiny původního obyvatelstva
německé národnosti a kolektivizací vesnice došlo postupně k zániku
většiny vinohradů a sadů. V současné době je v obci několik malých
vinohradů s výrobou vína převážně pro vlastní spotřebu. Schválená
viniční trať není osázená.
Obci protéká potok Břežanka, původně Mackovský potok pramenící na
katastru obce. Na něm je zbudován nad vesnicí rybník Na Husáku a
pod vesnicí rybník Na Lukách.
V současnosti má obec 376 obyvatel a katastr zaujímá plochu 1 180 ha.

PAMÁTKY - ZAJÍMAVOSTI – DULEŽITÁ MÍSTA
1. Kostel Zasnoubení Panny Marie
2. Kaplička Nejsvětější Trojice
3. Kaplička Poklona
4. Kaplička Boží Muka
5. Socha sv. Jana Nepomuského
6. Budova staré sýpky
7. Obecní úřad
8. Výrobna obuvi TEMA
9. Sportovní areál
10. Sklepní ulička
11. Rybník Na Husáku, rybník Na Lukách
12. Areál společnosti Statek Miroslav, a.s., hospodářství Mackovice
13. Firma TEKA – Brázdil Josef
14. Obchod Jednota – Coop, S.D.
15. Autokarosárna Mlček
16. Zednictví , pokrývačství, montáž hromosvodů Vávra, Soukeník
17. Kadeřnictví Yvette
18. Hostinec U Kohouta
19. Lakovna Horký
20.
Starý hřbitov

VINIČNÍ TRATĚ
Břežansko
II. kategorie - celková plocha 14,9 ha, nadmořská výška 210 – 225 m;
průměrná svažitost 5 %, průměrná roční teplota 9,2 0C, suma aktivních
teplot 2 820 0C,
geologický původ: písčitohlinité splachové sedimenty štěrkopískové
terasy Karpatské předhlubně
Celková plocha viničních tratí v obci je 14,9 ha.
V obci je registrován jeden pěstitel

NEJPĚSTOVANĚJŠÍ ODRŮDY

Bílé odrůdy:
Veltlínské zelené

Modré odrůdy:
Modrý Portugal

VINAŘSTVÍ - VINNÉ SKLEPY

V obci není momentálně žádná firma, která by produkovala víno.

