Světlá nad Sázavou / Postupná obnova zámku
Zámek Světlá s. r. o.
Zámek ve Světlé se může pochlubit nejen bohatou historií, ale také aktivní přítomností.
V roce 2013, kdy zámek změnil majitele, se započalo s obnovou památky s důrazem na to,
aby se zámek v co možná nejkratší době stal kulturním centrem nejen Vysočiny, ale celého
Česka. Toho bylo dosaženo již v červnu 2014, kdy byl zámek poprvé ve své historii otevřen
široké veřejnosti, a to zpřístupněním Expozice historického evropského skla. Zároveň s tím
byly otevřeny dva dětské okruhy a také kavárna Ladurée. To vše v nově zrekonstruovaných
prostorách zámku a s podporou Kraje Vysočina.
V roce 2015 byl pro návštěvníky otevřen další prohlídkový okruh ve spolupráci se třemi
významnými českými muzei. Na novém okruhu se podílelo Uměleckoprůmyslové museum
Praha (historické hodiny z období raného baroka až pol. 19. století), Muzeum Vysočiny
Třebíč (barokní obrazy a polychromované sochy) a Národní muzeum Praha (historické
zbraně a zbroj z období pozdní gotiky až pol. 19. století). Z důvodu vhodnějšího přístupu
do Rytířského sálu v jižním křídle zámku, kde se odehrávají kulturní a společenské akce
a svatební obřady, bylo v přízemí opraveno vstupní foyer a zároveň byly vybudovány šatna
a WC, opraveny přilehlé chodby a schodiště. V jižním křídle zámku byly vybudovány první
dva zámecké apartmány. V půdních prostorách části východního křídla zámku byl odstraněn
havarijní stav nosných trámů a krovu. V přízemí renesanční části zámku bylo opraveno
několik místností v dezolátním stavu. Záchranné práce na obnově kulturní památky probíhají
s podporou Kraje Vysočina a Ministerstva kultury.
Během letní turistické sezony roku 2015 se na zámku uskutečnilo několik kulturních akcí,
které jsou zaměřené především na rodiny s dětmi (Den dětí, Trčkovské slavnosti a Svět
hraček a tvoření). Zámek se také zapojil do celostátních akcí Hradozámecká noc a Dny
evropského dědictví. Během sezony na zámku proběhlo několik komentovaných nočních
prohlídek, při kterých se návštěvníci dostali i do míst běžně nepřístupných a koncem
listopadu zámek uspořádal již druhý ročník charitativní akce Stromek splněných přání.

