Přerovský dětský sbor byl zaloţen na podzim r.1978 prof.Leošem
Švagerou. Hlavním cílem byla a je i v současnosti snaha, přivést děti k
umění, ukázat jim sílu a kouzlo hudby. O smyslu této činnosti by za léta
působení sboru mohlo dnes jiţ promluvit mnoho bývalých členů např. i
Leona Machálková, která první krůčky v hudebním světě činila právě s
Přerovským dětským sborem a pod vedením zakládajícího dirigenta.
V roce 1993 přešel sbor i se svým dirigentem prof. Švagerou pod ochranná
křídla tehdejšího DDM ATLAS, dnes Střediska volného času ATLAS a
BIOS, Přerov, kde má své zázemí dodnes.
Od roku 1995 převzal dirigentský post Doc.Paed Dr.Pavel Reţný, Ph.D.
Současná dirigentka sboru Bc. Ingrid Sekerová převzala umělecké vedení
PDS - Přerováčku v roce 1998. Také paní Sekerová je bývalou členkou
dětského sboru, kde byla nejen zpěvačkou, ale i korepetitorkou. Všechny
její znalosti a zkušenosti, její hudební cit a zaujetí si získávaly stále více
dětí, řady zpěváčků se začaly rozšiřovat.
V roce 2008 sbor přizval ke spolupráci paní Janu Ţateckou.
V roce 1998 se objevuje další důleţité jméno, které je spojeno s těmi
nejmenšími - paní Věra Cimbálníková. Stala se dirigentkou přípravného
oddělení PDS po oslovení uměleckou vedoucí Bc. Ingrid Sekerovou a
organizační vedoucí sboru Mgr.Blankou Maškovou.
Entuziasmus umělecké vedoucí sboru a dobré zázemí na DDM ATLAS
umoţnilo
PDS
natočit
v
r.1999
své
první
CD.
Mnoho tomu napomohl také přerovský autor a dlouholetý dirigent
smíšeného sboru Vokál - Mgr.Otakar Šiška, který většinu skladeb pro první
CD "ušil na míru" svými úpravami a nejinak je tomu dodnes. Přerováček
hned v r. 2000 natočil druhé CD, tentokrát s vánoční tematikou. Stejně jako
u prvního CD i za vznikem tohoto audio snímku sboru stálo mnoho
nadšených lidí, kteří se na tom podíleli hlavně na základě své lásky
k hudbě a sborovému zpěvu. Do letošního roku natočil Přerováček ještě
několik dalších CD, která jen potvrzují nesmírnou pestrost repertoáru
sboru. V roce 2004 vydal sbor CD z ţivých nahrávek koncertů sboru. Na
přelomu roku 2006/07 přišlo na svět zatím poslední, tentokrát Dvoj CD
s názvem „Přerováček Vám zpívá úpravy Otakara Šišky a spirituály“
Zvukové nahrávky ale nejsou hlavní činností sboru, tou jsou koncerty. PDS
pravidelně pořádá výchovné koncerty pro ZŠ, vánoční turné, zúčastňuje se
soutěţí a díky recipročním zájezdům a koncertování v cizině navazuje nová
přátelství nejen doma, ale
i v zahraničí, kde poznává ţivot svých
vrstevníků.

Z mnoha soutěţních ocenění, které sbor získal, patří k nejcennějším zlaté
pásmo z r.1999 vyzpívané na Mezinárodním festivalu pěv.sborů - "Svátky
písní" v Olomouci, dále zlatá medaile ze stejného festivau v r.2000 získaná
v kategorii duchovní hudba, stříbro vyzpívané ve stejné kategorii na
"Mezinárodním festivalu a soutěţi pěveckých sborů Bohuslava Martinů " v
Pardubicích z června 2003, za zmínku určitě stojí zlaté pásmo z praţského
festivalu „Zahrada písní“ vyzpívané v roce 2006 a bronz z mezinárodního
festivalu v Bratislavě „FESTA CHORALIS“ získaného v náročné kategorii
Pentatlon na jaře v roce 2008.
Za dobu svého působení zpíval PDS v Maďarsku, Německu, Polsku,
Holandsku, Dánsku, Slovensku a Itálii, kde se Přerováček zčastnil
Mezinárodního festivalu dětí a mládeţe v Itálii, kde byl Přerováček pozván
jako zástupce ČR a čtrnáct dnů denně vystupoval společně s dalšími
mladými umělci z USA, Číny, Bulharska, Uzbekistánu aj..
Jako zástupce Olomouckého kraje byl v r.2006 Přerováček na
nesoutěţním hudebním festivalu v Berlíně, v červnu 2008 zpíval sbor jako
zástupce našeho kraje na celostátní přehlídce dětských pěveckých sborů
v Lidicích, který se konal pod záštitou Senátu ČR.
Důleţité pro ţivot sboru je i setkávání se s různými osobnostmi
společenského a kulturního ţivota, které mohou dětem dát určitý směr
v jejich další cestě.
Tak tomu bylo i při setkání s nestorem dětských pěveckých sborů a
dlouholetým dirigentem Severáčku panem Milanem Uherkem v roce 1998
při oslavě 20.výročí PDS nebo při setkání s českým konzulem na Dnech
české kultury v Košicích, kde byl Přerováček zástupcem ČR.
Přerováček v posledních deseti letech velmi rád vystupoval s předními
českými umělci – Lucií Bílou, Ditou Brlicovou, Petrou Janů, Hanou
Zagorovou, Petrem Kotvaldem, Spirituál Kvintetem a v neposlední řadě
s Pavlem Novákem, který jiţ před třemi lety nabídl sboru moţnost
společného zpívání na jeho tradičním vánočním koncertě v Přerově na
náměstí.
Při svých koncertech sbor vystupoval s různými hudebními tělesy a
skupinami (např.Dechový orchestr ZUŠ, Komorní orchestr, Entuziasté, jiţ
zmíněný Spirituál Kvintet, kytarové duo aj.), coţ přineslo sboru spoustu
zajímavých záţitků a zkušeností.
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