Změny turistického značení v létech 2004-2006 

Rok 2004

1. Modrá č. 2243 - úsek Kozinec - Ostrý dle nařízení CHKO Beskydy změněna místo hřebenem západním úbočím po lesní cestě přes Biernač - 5 km ( v úseku 1.5 km souběh se Biernač - Ostrý žlutou směr Tyra 

2. Źlutá 7894 - od Třince nemocnice Sosna nevede pod Jahodnou, ale stále silničkou rovně, kde se pak napojí na červenou - směr Čantorye ( zkrácení přístupu, narovnání i menší převýšení na Čantoryi. 

3. Modrá 2283 - dle žádosti Městského infocentra Jablunkov prodloužena od aut.stan. přes náměstí a lokalitu Bělá - přes žel. trať a pílu do Bocanovic žst. 

4. Zelená 4848 – byla vyznačena odbočka ze Starých Hamrů (škola) kolem kostela k památníku Maryčky Magdonové

5. Lyžařská 8231 - Z důvodu strojové úpravy lyžařských tras Moravskoslezským krajem na základě žádosti KČT  Třinec vyznačena lyžařská červená značka od chaty na Javorovém lesní traverzovou cestou do sedla mezi Kalužným a Ostrým, napojení na modrou unačku. 

Rok 2005

6. Žlutá 7899 ze sedla pod Stožkem směr Zimný na posledním úseku neklesá hned do osady, ale vede ještě kousek hřebenem zhruba západním směrem, až se setká s červenou a s ní pak dolů do osady Zimný. Dochází tím k zlepšení pro turisty jdoucí od Filipky směr Stožek ( hraniční hřeben ), aby nemuseli scházet dolů do osady Zimný a znovu stoupat na hřeben. Nyní je v realizaci prodloužení této žluté trasy ze Zimného po zásobovací cestě až do Radvanova, kde se napojí na bývalou žlutou ( nyní modrou ) - viz následující změna 

7. Žlutá 7877 Jablunkov - Groníček - změněna na modrou, tím je zajištěna návaznost stejné barvy od hraniční hřebenovky, navíc nyní může vést v Jablunkově na žel.st. (Jablunkov.-Návsí) místo na aut.st., což je turisty více vyhledáváno. Souvisí i s předchozí změnou 

8. Modrá 2245 - prodloužení ze žst. Mosty zastávka přes Jablunkovský průsmyk na Stud(e)ničný, kde se spojí s červenou Mosty - Girová. 

9. Lyžařská 9931 – na základě strojové úpravy lyžařského okruhu v Morávce na Sviňorkách byl směrovými tabulkami vybaven okruh vedoucí od areálu nad přehradou a úbočím vrcholu Travný.

Rok 2006

10. Zelená 4852 - prodloužení  z Řeky do Smilovic, kde se napojí na modrou značku vedoucí k žst. Střítež u Ćeského Těšína. 

11. Modrá 2237 –  prodloužení z Komorní Lhotky na nádraží do Hnojníku polní a lesní cestou, jako alternativa k chůzi po frekventované silnici.

12. Další drobné úpravy – červená 0619 v úseku Malý Polom – Lačnov (směr Slavíč) převedena na lesní cestu – vhodnější trasa pro lyžaře i cyklisty a červená 0620 v úseku Bahenec – Bukovec rovněž v horní části bude převedena na lesní cestu z důvodu zřízení soukromé lesní školky a tím pádem neschůdnosti původní trasy.

13. Plán – připravuje se vyznačení zelené značky 4856 z Bystřice nad Olší lesní cestou úbočím Prašivé do Nýdku k rest. Nýdečanka, dále napojení na červenou. Alternativa k hlavní silnici. (jednáni s Lesy ČR)
Úpravy se chystají i v okolí Milíkova a Košařisk (přístupy na Kozubovou, Kamenitý a Slavíč). Zatím v jednání s CHKO a Lesy ČR.   
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