«І досі сниться: під горою, меж вербами та
над водою біленька хаточка. Сидить неначе
й досі сивий дід коло хатиночки і бавить
хорошеє та кучерявее своє маленькеє внуча»
так писав Тарас Григорович Шевченко, під
час відвідування Голосківського базару.
Старожили стверджували, що під цією
вербою сидів і описував красу природи
мальовничого українського села великий
кобзар.

За місцевими легендами цілющі джерела
з’являються на місцях, де згоріли церкви,

там
де
пройшла
«Богородиця»
залишивши слід від своєї ноги. Віруючі
довідувалися про такі джерела начебто
увісні. Вперше знайшов джерело на
окраїні лісової галявини, на крутому
схилі, в с.Криве Озеро Друге Стокалюк
Петро,
місцевий
житель,
який
надзвичайно любов природу. Сталося це
у 1996 році. Петро Сергійович
упорядкував джерело та завіз воду на
лабораторні дослідження в м.Одесу, де
довели що вода має лікувальні
властивості.
Традиція
лікування
джерельною водою збереглася і до
наших
часів.
Місцеві
жителі
стверджують, що маленька дівчинка з
м.Одеси вилікувалась завдяки цілющим
властивостям цієї води.

В мальовничому селі Голооскове є
природне джакузі, яке утворене із за
поділу русла річки Південний Буг на дві
частини. Саме тут, річка вирує та
бурлить, бо вода перекочується через
величезні каміння – валуни, що лежать
на дні річки. Через це русло можна легко
перейти, як по камінню так і по
дерев’яній кладці. Місцеві жителі
називають це місце «гаткою». Тут

дерев’яній кладці. Місцеві жителі
називають це місце «гаткою». Тут
відпочивають жителі не тільки нашого
району, а й сусідніх районів та областей.
Споглядаючи на зелений оазис острова,
милуючись віковічними вербами кожен
хто буває тут переймається величезною
любов’ю до рідного краю, місця де
народилися і живемо.

За історичними даними на правобережжі
Південного Бугу на зручних місцях, на
випадок невдалих відступів гайдамаки
готували скрони. Село Красненьке –
одне із таких місць. За селом, скелястий
берег річки щоліта покривався дикими
червоними маками. Серед скель – є біла
гайдамацька скеля, на ній був вибитий
чобіт, умовний гайдамацький знак. В
скелі був отвір в підземний лаз з
виходом в урочище «Западня». В лазі є
криниця, що збереглася до теперішнього
часу. Там переховувались повстанці,
зберігали харчі й зброю. Гайдамаки
називали те місце красним, від цього і
пішла назва села Красненьке.

За легендою село Тридуби має назву від
посаджених першими переселенцями 3-х
дубків. Біля села було 4 урочища. Саме у
східному урочищі, по-місцевому так
зване Каламбурове, були посаджені ці
дуби. У північному урочищі залишилися
зростати три дуби велетні, посаджені у
XVIII столітті, коли селом володів граф
Ягужинський. Наймогутнішого із трьох
дубів могли обійняти взявшись за руки
чотири чоловіки, обхват крони дерева
був 530 см.
За переказами старожилів під час
національно-визвольної
війни
під
проводом Богдана Хмельницького (16481657 років) козаки проходили повз річку
Південний Буг. На Червоній скелі Богдан
Хмельницький прощався зі своїм сином
Тимошем проводжаючи його на Молдову.
Кажуть, що на цій скелі тривалий час
зберігався
відбиток
підкови
коня
гетьманового. Згодом цей шматок скелі
було зрізано і перевезено до м.Києва. А ще
переповідають, нібито біля скелі, у
глибокій воді, козаки заховали скарби.

Сектор у справах молоді та
спорту Кривоозерської
райдержадміністрації

За результатами молодіжної
акції «Сім чудес Кривоозерщини»
Престол Кривоозерської Православної
церкви, на стіні якої з'явився образ
Богоматері, освячений в честь Різдва
Богородиці.
Парафіянка
церкви,
проходячи біля вхідної церковної брами,
глянула на стіну храму і здивовано
спинилася - вона побачила образ
Богородиці. І вже наступного дня, до
церкви потягнувся потік людей. Зі
сльозами благодатної радості та в
священному
трепеті
поклоняються
Пресвятій Діві віруючі .
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