MACKOVICE
V době prvních čtyř století našeho letopočtu byly naše země v moci germánských kmenů. Mackovice se mohou
pyšnit již takto starými zmínkami o osídlení, neboť právě z této doby je známo zdejší sidliště a náhodný nález
římské mince s datem 75 našeho letopočtu. Mackovice jsou jednou z nejstarších osad Znojemska. Jméno
Mackovice je odvozeno pravděpodobně od jména Macko, jež tehdy znamenalo Matěj. V záznamech se
připomínají 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.
V Mackovicích původně vládla místní vladycká rodina, záhy však přešla osada na vladyku z Plavče. Roku 1390 bylo
obci přiděleno horní viničné právo, což dokládá, že již v této době se zde pěstovala vinná réva.

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. U lesíku na okraji obce se nachází německý hřbitov. V roce 1712 byla v obci postavena malá kaple.
která byla později rozšířena na současný kostel Zasnoubení Panny Marie. V obci se nachází další významné
sakrální stavby: Boží muka, kaplička Nejsvětější Trojice, kaplička Poklona ze 60. let 19. století a socha sv. Jana
Nepomuckého nad prameníkem u kostela. V obci se nachází budova staré sýpky z druhé poloviny 18. století. 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. Mackovice mají u silnice
směrem na Břežany malou sklepní uličku, jejíž objekty postupně procházejí rekonstrukcí.

Obcí protéká potok Břežanky (původně Mackovský potok), pramenící na katastru obce. Na něm je zbudován nad
vesnicíc rybník Na Husáku a pod vesnicí rybník Na Lukách. Obec žije poklidným životem, kde místní a turisté
mohou využít venkovní sportovní areál a dětské hřiště. Nejvýznamnější kulturní akci jsou tradiční krojované hody.
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