Diennes-Aubigny
De bewoners noemen zichzelf; les Dianais.
Er zijn in Diennes sporen gevonden van een weg uit de Germaanse tijd. Een andere weg stamt uit
de 9e eeuw.
In 1862 zijn de parochies Diennes en Aubigny-le-Chétif samengevoegd tot de gemeente DiennesAubigny.
De kerk van St. Pierre en St. Paul (Petrus en Paulus) werd gebouwd in de 12e eeuw. De wanden
van de kapellen zijn bedekt met inscripties gerelateerd aan de familie Pierre. De oudste is het
grafschrift van Pierre Pierre, gestorven in 1488. De andere dateren van 1492 tot 1508.
De beide klokken in de toren zijn gemaakt in 1534 en 1637.
Chateau de Romenay
Als u vanuit Thianges naar Cercy la Tour rijdt ziet u het kasteel op een gegeven moment voor u
liggen, in het verlengde
van de weg.
Het basisvierkant met
toren en slotgracht werd
gebouwd ten tijde van de
100-jarige oorlog (13371453). Verbouwingen zijn
uitgevoerd in de 16e eeuw
door
de
toenmalige
eigenaar Guy Coquille,
juridisch adviseur van de
Nièvre.

Guy Coquille werd in 1523 geboren in
Decize en ging al op 9-jarige leeftijd
naar het college Navarre in Parijs waar
hij 6 jaar verbleef. Van maart 1541 tot
augustus 1543 studeerde hij rechten in
Italië. Terug in Parijs werkte hij bij een
procureur, waarna hij zijn studie weer
oppakte;
dit
keer
in
Orléans.
Aansluitend werd hij fiscaal procureur
voor St. Franchy en baljuw (plaatselijk
vertegenwoordiger van de koning) van
La Rochemillay en Thianges.
Aan het eind van 1559 ging hij in Nevers
wonen. In 1568 werd hij wethouder en
in 1571 procureur/generaal.
Na zijn dood in 1603 zijn er nog veel
werken van hem uitgebracht.
Hij wordt gezien als één van de grootste juristen van zijn tijd.
In Decize is het plein en de klokkentoren in het centrum naar hem vernoemd.
Het kasteel is tegenwoordig privé-bezit en (jammer genoeg) niet open voor publiek.

De kerk is gebouwd in de 12e eeuw en opgedragen aan Saint Pierre et Saint Paul (Petrus en
Paulus). Het is een kleine kerk die slechts
bestaat uit een koor en een schip. Het schip
stamt nog uit het Romeinse tijdperk, is gebouwd
in de zo typische stijl van de Nièvre, alsof het
dak de binnenzijde is van een schip. Het is een
van de mooiste van het departement.
In de muren zijn, in de 15e eeuw, twee kleine
kapellen uitgehouwen waarvan de muren zijn
bedekt met inscripties die verwijzen naar de
familie Pierre, weldoeners
van de kerk.
Aan de linkerzijde van het
schip is nog een schildering
zichtbaar. De klokkentoren,
is van recenter datum dan
het schip, bevat nog twee
klokken (uit 1534 en 1637),
die in 2013 in Duitsland zijn
hersteld.
In 2013 zijn er glas-in-loodramen aangebracht van de Zuid-Koreaanse
pater Dominicaan Kim en Joong.
De kerk is in principe open tussen 10 en 18 uur, maar mocht dit niet zo
zijn dan ligt de sleutel op het gemeentehuis.

