Montigny sur Canne
De bewoners van dit plaatsje heten de Monticannois, afkomstig van montanea dat kleine bulten/heuvels
betekent. Het dorpje ligt aan de rivier de Canne, een stroompje dat ’s winters verandert in een rivier van enige
naam. Er zijn vondsten gedaan waaruit blijkt dat er al in de neolithicum bewoning was (maw. ongeveer 10.000
jaar voor Christus).
De kerkparochie ontstond in 1110 en viel toen onder de aartspriester van Moulins-Engilbert. De burgerlijke
macht viel onder de baron van Montigny, die op zijn beurt weer viel onder de heren van Tremblay. Als vazal
van de Heer van Cercy, was hij wel gemachtigd tot het spreken van recht.
Bij aankomst in Montigny vallen de twee ronde torens op die
deel uitmaken van het oude 15e eeuwse kasteel. Het is nog het
enige dat rest van het kasteel dat in 1860 werd verwoest. De
overige gebouwen zijn reconstructies, gebouwd aan het eind
van de 19e eeuw.
De vierkante toren uit de 18e eeuw, deed dienst als duiventil.
Naast het kasteel ligt het gemeentehuis.

De kerk, die is toegewijd aan Saint-Symphorien, is gebouwd in
de 12e eeuw. De apsis is het laatste dat nog afkomstig is uit die
e
tijd. De kapellen zijn ontstaan in de 16 eeuw, het schip tussen 1866 en 1868 en
de toren tussen 1874 en 1875. De doopvont van kalksteen is gemaakt in de 17e
eeuw.
Het ijzeren kruis op het dorpsplein is pas geplaatst in de 20e eeuw, nadat het oude
monument was vernield.
De sokkel van steen is daarvan nog de herinnering.
In het centrum staat de oude kasteel-boerderij, ‘la Rossignolerie’ uit de 18e
eeuw.
Bij het uitrijden van Montigny ligt aan de D10
het Château de Bailly.
Het kasteel stamt uit de 19ee eeuw en is in
gebruik als hotel.
Ook in deze richting bevindt zich het gehucht
Pron, dat deel uitmaakt van Montigny, waar nog een oude, 17e eeuwse, kapel staat die
toebehoorde aan het Château de Pon.

