Sougy sur Loire
De naam van het dorp stamt van het Latijnse Silva (het bos) of van de naam Silvius; de inwoners worden
les Sougycois genoemd.
Gezien de bebouwing van Sougy heeft het dorp een lange historie; de naam komt het eerst voor in 1364.
Sinds 1936 heet het Sougy sur Loire.
Kerk van Sint Benigne, is een van oorsprong romaanse kerk (12e eeuw) die is gerestaureerd op
initiatief van abt Petitier, pastoor in Sougy van 1855 tot 1876.
Door een lening van keizer Napoleon III was het mogelijk ook de ramen te vervangen.
Het raam bij het koor toont Christus aan het kruis met daaronder Maria en op haar knieën Madeleine.
De monogrammen in de ramen aan de zijkant: SB – IHS en M staan respectievelijk voor St. Benigne,
Jesus Hominum Salvator (Jezus redder van de mensen) en Marie.
Chateau de Bateau (1860-1884), Het in neo-renaissance
stijl gebouwde kasteel is gebouwd op het fundament van
het oude kasteel dat hier stond sinds de 17 e eeuw. Het is
gebouwd voor zakenman Léon Giraud la Tour uit Lyon. De
toren is als eerste gebouwd in 1860; de rest volgde in
1884. Bouwmaterialen zijn aangevoerd uit Lyon en Isere
(hout). Het park bij het kasteel is aangelegd door de
architect van de tuin van het Luxembourg en herbergt nog
steeds bomen uit de 17e eeuw.
De stallen zijn, net als het kasteel, ontworpen door de
Lyonnaise architect Turbet. Heel smaakvol zijn er vier
stallen met houten boxen gebouwd, waarvan het plafond
en de tommettes zijn voorzien van strepen.
De ‘pédiluve’ is een bad voor paarden; deze is gemaakt tijdens de 1 e wereldoorlog door de Amerikanen.
In die periode waren er hier 3 tot 4.000 paarden gehuisvest.
Het kasteel is in bezit van het landbouwbedrijf Bateau en ligt ongeveer 6 km noordoost van Decize aan de
RN 276 en RD 262.
Château de Fontas
De familie de Noury, die ook op het kasteel heeft gewoond,
consolideerde verschillende stukken grond en noemde deze "les
Fontas". In 1870 besloten zij tot de bouw van kasteel Fontas met
lokale bouwmaterialen. De Frans-Pruisische oorlog verstoorde het
werk. In december 1870 verbleef er voor een periode van 8
dagen een regiment. Een deel van dit gezelschap bivakkeerde op
Fontas en brandde hout niet alleen in de buurt van de
nederzetting, maar ook alle houten draagbalken van het kasteel,
om op te warmen.
Chateau de Champrobert draagt de naam van de familie die het gedurende de 14 e tot de 18e eeuw in
bezit had. Tijdens de Revolutie emigreerde Pierre de Champrobert
naar zijn neef Alexandre de Noury.
Als dank liet hij het kasteel na aan zijn neef. In de 19e eeuw
werden beide zijvleugels aangebouwd. In 1910 werd het kasteel
verhuurd aan de bekende messenmakersfamilie Dumas uit Thiers.
(Dumas is het oudste messenmerk, gezeteld in Thiers, de
beroemde franse messenmakersstad. Bovendien is het merk ook
nu nog volop in productie. Marktleider in de franse horeca,
gastronomie, grootkeuken. Hét mes voor de professionele kok
stamt uit de 16e eeuw, toen is het merk "32" (in cijfers)
geregistreerd als loodkeurmerk en als zilvermerk. Deze
keurmerken zijn te bezichtigen in het nationale messenmuseum in
Thiers.)
Zij legden een tuin aan en er werden bijgebouwen neergezet waaronder een duiventil; het vierkant was
voor de duiven, de twee zijgebouwen waarschijnlijk voor kippen of varkens.

Sougy sur Loire
En er ligt nog een kasteel in deze buurt. Tussen Sougy en Saint Leger des Vignes, aan de N79, ligt het
château de Rosières. Het is gebouwd in de 19e eeuw, maar de stijl is 17e eeuws en deed (in 1972)
dienst als tweede woning voor de fam. Certaine.
Het gebouw is bedekt met leisteen. Twee zijvleugels steken uit, met daarin opgenomen twee kleine
halfronde torens. Om het kasteel heen ligt een tuin.

